
Pokyny 

Mistrovství Jihomoravské oblasti na krátké trati 
4. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu 

závod systému Ranking (kód 4375) s koeficientem 1,02 a veřejný závod 
  

Datum:   sobota 12. 5. 2018  

Pořádající orgán:  Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů  

Pořádající subjekt: SK Žabovřesky Brno  

Centrum závodu:  Kanice, fotbalové hřiště, 49.2636, 16.7092 

Druh závodu:   Krátká trať s pevným pořadím kontrol  

Prezentace:   8:45 –9:45 hod  

   dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů 

zapůjčení SI čipu poplatek 10 Kč, při jeho ztrátě je nutno uhradit 800 Kč 

Popisy kontrol:  V centru závodu  

Start:    00 = 10.30 hod.  

Kategorie HDR a příchozí - mohou startovat v libovolném startovním čase 
od času 00 (10.30 hod.), nejpozději však v čase 60, tj. v 11.30 hod. 
Závodníkům v kategorii HDR a P začíná závod vložením čipu do startovací 
jednotky. 

Vzdálenosti:   centrum - start 1 300 m, převýšení 50 m, po modrobílých fáborkách. 

cíl - centrum 1 200 m, převýšení 70 m, po zelenobílých fáborkách 

parkování – centrum 300 m, převýšení 40 m.  

Mapa: Zadní Hády, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2018, hlavní kartograf Petr Matula, 
rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2017 

Zvláštní mapové značky: zelený křížek - vývrat 
černý křížek - umělý objekt 

Terén:    kopcovitý, členitý terén s terénními i porostovými detaily, místy snížená 
   viditelnost, občas podrost. 

Prostor závodu: Les na severozápad od centra závodu.  

Povinné úseky:  Start – začátek orientace 150 m  

Poslední kontrola – cíl 100 m  

Cíl:    Uzávěrka cíle po doběhu posledního závodníka v lese, nebo nejpozději 90 min  

   po startu posledního závodníka. Mapy se vybírají. 

Uzavření cíle:  90 minut po startu posledního závodníka 

Ražení:   Všechny kategorie běží s elektronickým systémem ražení SportIdent (SI).  

V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do 
připravených políček v mapě. V případě ztráty půjčeného čipu bude 
pořadatel vyžadovat 800 Kč.  

Krabičky budou programované v módu Sportident Air. 

Nulování čipů:  Závodníci jsou povinni vynulovat si (CLEAR) a zkontrolovat (CHECK) čip před 
startem. Ve druhém koridoru bude k dispozici krabička SIAC TEST. 

Vyčítání čipů:  Vyčítání čipů bude probíhat v centru, na označeném místě. Každý závodník 
(i když nedokončí závod) je povinen vyčíst údaje z SI čipu.  

Časový limit:   90 minut pro všechny kategorie.  



Vyhlášení výsledků:  Cca od 13:00. Vyhlášeni budou první 3 v DH10-DH14C a vítězové ostatních 
kategorií.  

Pravidla:  Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a 
Prováděcích předpisů soutěží Jihomoravské oblasti.  

Protesty:  U hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním 
výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:  Jan Drábek, 
Škroupova 10, Brno 636 00  

Parkování:   V areálu soukromé firmy na okraji obce (ve směru od Brna) a dále v obci dle 
   pokynů pořadatelů. Žádáme vás, abyste parkováním nebránili výjezdu  
   místních obyvatel z jejich pozemků a respektovali pokyny pořadatelů. Bude 
   vybírán poplatek 20 Kč za automobil. 

Převlékání:   Na fotbalovém hřišti, kde bude vyhrazené místo na postavení oddílových 
   stanů. 

Občerstvení:   V cíli  – voda se sirupem. Pořadatelský bufet. 

Mytí:    V centru v lavorech, šetřete vodou!  

Upozornění:  Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná první pomoc je 
poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc 
si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění.  

Doprava:   Pořadatelé nezajišťují.  

Jury:    Bude vyvěšena v centru závodu.   

Poděkování:  ŠLP Křtiny, za umožnění konání závodu v jimi spravovaných lesích. 

   panu Ing. Daliborovi Kvapilíkovi za vstřícnost a ochotu při zajišťování  
   parkování pro účastníky (fa Ekostav, s.r.o.). 

Funkcionáři závodu:   

ředitel závodu    hlavní rozhodčí   stavitel tratí 

Libor Zřídkaveselý  Jan Drábek (R1)   Miloš Nykodým, Jan Zháňal (R3) 

 


