
 
 

POKYNY 
 

1. závod Jihomoravské podzimní ligy žactva a dorostu 2018 
8. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2018 

závod systému Ranking s koeficientem 1,00 
veřejný závod jednotlivců na klasické trati 

 
Pro rychločtenáře jsme nejdůležitější věci zvýraznili karmínovou červení1. 

 
 
POŘADATEL:  
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu, Jihomoravská oblast 
TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů 
 
DRUH ZÁVODU: 
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 
 
DATUM: 
sobota 22. 9. 2018  
 
CENTRUM:  
Černovice, obecní výletiště (GPS: 49.4864531N, 16.4219414E) 
 
PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ: 
Parkování na komunikacích v rámci obce Černovice. Parkování v obci bude řízeno pořadateli, dbejte prosím 
jejich pokynů a neparkujte před vjezdy do objektů a na soukromých pozemcích. Pokud plánujete přijet 
autobusem, kontaktujte prosím pořadatele nejpozději do čtvrtka 20.9. (tel. 720 971 955, 
gryc.vojta@seznam.cz). Nebude vybírán žádný poplatek za parkování. 
 
PREZENCE:  
V centru závodu od 9:00 do 9:45. Dohlášky na místě pouze do 9:45 a pouze dle možností pořadatele. 
Kategorie P a HDR budou mít vyhrazeno samostatné prezenční místo a mohou se prezentovat do 11:00. 
V případě, že jste zaplatili vklad až po termínu (20.9.), přineste si výpis z účtu. Pokud jste ještě nezaplatili, 
vezměte si dostatečnou hotovost. Vklady je nutné uhradit ještě před startem, jinak vám nemusí být umožněn 
start. 
 
VZDÁLENOSTI: 
Parkoviště – centrum: 100 – 900 m 
Centrum – start: 2 100 m, po modrobílých fáborcích 
Cíl – centrum:  2 000 m, nejprve po červenobílých, následně po modrobílých fáborcích zpět 

Cesta na start a z cíle je stejná prvních 1 700 m. 
 
START:  
Intervalový, od 10:30 dle startovní listiny, 2,1 km po modrobílých fáborcích. 
Kategorie HDR a P startuje kdykoliv v čase 10:30 – 12:30. 
Startovní listina bude zveřejněna v systému ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4440 a bude 
vyvěšena v centru a na startu. 
 
POPISY KONTROL: 
Budou k dispozici v centru formou samoobsluhy. 
 
TERÉN:  
Terén vysočinský, zvlněný, občas kameny. Závod se odehrává mimo všechna maloplošně chráněná území, 
do kterých nám nebyl umožněn vstup. 

                                                           
1 Pro muže: Hlavní věci jsou prostě červený. 
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MAPA:  
Pro všechny kategorie mapa Záraz 678 v měřítku 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2017, 
hlavní kartograf Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny. Mapováno na jaře 2018, revidováno 
v polovině září. V terénu probíhá intenzivní boj s kůrovcem, je tedy možné, že čerstvé paseky a nové těžební 
cesty budou v mapě chybět. Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník = plošinka, černý křížek = umělý 
objekt. Mapy nebudou v cíli vybírány, dodržujte prosím fair play. 
 
TRATĚ: 
Některé tratě se kříží – dejte pozor na správné pořadí kontrol. Může být 
použita zakřivená spojnice kontrol. Některé kontroly mohou být blízko, 
takže se jejich kolečka protínají. Viz ukázka vpravo. 
 
ZAKÁZANÉ PROSTORY: 
V průběhu závodu je zakázáno vstupovat do všech oplocenek a nově 
vysázených pasek, které jsou v mapě vyznačený fialovým šrafováním. 
Stejně tak je zakázáno vstupovat do maloplošně chráněných území, 
které jsou v mapě vyznačeny totožně. Žádný z těchto zakázaných 
prostor není v terénu vyznačen, dívejte se tedy pořádně do mapy, kam 
běžíte. Optimální postupy přes zakázané prostory nevedou :-) Kdo to 
poruší, nechť se udá hlavnímu rozhodčímu. 
Prostorem závodu je veškerý les mimo cestu na start, do kterého je zákaz vstupu před vlastním závodem.  
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
V souvislosti s řešením kůrovcové kalamity upozorňujeme na několik důležitých 
bezpečnostních opatření. Přečtěte si je prosím důkladně a upozorněte na ně své děti! 
 
1. Nedotýkejte se žádného pokáceného dřeva holýma rukama, ať již ležícího na zemi 

nebo narovnaného na hromadách. Je napuštěno zdraví nebezpečnou chemikálii, 
která může způsobit svědění a zarudnutí.  

2. Vyhněte se kládám, které jsou zakryty sítí. Ty jsou napuštěny ještě větším 
svinstvem, těch se nedotýkejte ani přes oblečení a raději se mu vyhněte. 

3. V žádném případě nelezte na navršené hromady klád. 
4. Kácení nebo stahování dřeva by nemělo probíhat v místech, kudy vedou tratě, 

vzhledem k mimořádnému stavu to však nelze vyloučit. Pokud tedy na něco 
takového narazíte, nepřibližujte se tedy k pracujícím lesníkům nebo činným lesním 
strojům na vzdálenost menší než 70 m.   

 
Každý závodník závodí na své vlastní nebezpečí. V případě, že uvidíme porušení 
některého z těchto pravidel, budeme nemilosrdně diskvalifikovat. Bod 4 se netýká 
pohybu po cestách, na těch se pracovat určitě nebude. Na dětských tratích tedy toto 
nebezpečí neplatí, o to více však dětem zdůrazněte body 1 až 3 – kolem takových 
hromad vedou i dětské tratě.  
 

POVINNÉ ÚSEKY: 
Mapový start je vzdálen od startovní čáry 40 m a dorazíte na něj po oranžových fáborcích pro HDR a 
DH10N. Povinný doběh z poslední kontroly do cíle je opět vyznačen oranžovými fáborky pro HDR a DH10N. 
 
OBČERSTVENÍ: 
V lese pro některé kategorie na kontrole (samoobsluha, PET lahve) – označeno v popisech. 
Pro všechny pak voda 355 m od cíle po cestě zpět do centra. 
V centru pak bude možné zahnat hlad a uhasit žízeň v občerstvení zajišťovaném místním Spolkem hasičů 
Černovice nebo v přilehlé hospodě. 
 
ČASOVÉ LIMITY: 
Časový limit pro všechny kategorie je 150 minut. Časy vítězů dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti 
ČSOS pro závod Jihomoravské ligy na klasické trati. 
 
VÝSLEDKY A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: 
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné výsledky s mezičasy budou publikovány v systému 
ORIS.  
Vyhlášení vítězů proběhne přibližně ve 14:00. Budou vyhlášeni první tři závodníci v žákovských kategoriích 
a vítězové ostatních kategorií kromě kategorie P. Vyhlášení závodníci obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. 
Všichni účastníci kategorie HDR dostanou po vyčtení čipu malou odměnu. 



 
PRVNÍ POMOC: 
V centru zajišťuje MUDr. Jana Grycová, TBM. 
 
PŘEVLÉKÁNÍ, WC A MYTÍ: 
K dispozici je velmi omezený prostor pod střechou, přijeďte tedy prosím převlečení nebo využijte 
k převlékání své vlastní automobily. V centru není žádný prostor pro oddílové stany. WC je k dispozici 
v centru, po cestě na start nebude a nejsou tam ani hustníky, kam se dá v případě potřeby skočit. Mytí až 
doma. 
 

RAŽENÍ: 
Elektronický systém SportIdent v režimu kontaktního ražení (musíte to tam tedy strčit). Každý závodník je 
povinen na startu orazit Clear a Check a v cíli Finish. Závodníci HDR a P startují oražením startovací 
krabičky u startéra v posledním koridoru.  
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou kleštěmi do připravených políček v mapě a v 
cíli o této skutečnosti uvědomte rozhodčího. Ihned po doběhu vyražte do centra a zde proveďte vyčtení čipu 
v místě prezence, a to i v případě, že závod nedokončíte. 
Zapůjčené čipy SI je nutno po vyčtení vrátit pořadatelům, v případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude 
účtováno 800,- Kč. 

JURY: 
Bude nabídnuto: Jan Fiala (BBM), Alexandra Bravená (VBM) a Petr Přikryl (ZBM). 
 
PŘEDPISY A UPOZORNĚNÍ: 
Závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti 
ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2018. 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systém ORIS 
(https://oris.orientacnisporty.cz/). 
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém 
závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále 
zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 
klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, 
oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru pouze se souhlasem ředitele závodu. 
 
PROTESTY: 
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. 
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: 
katka.stepankova@gmail.com  
 
FUNKCIONÁŘI: 
ředitelé: Adam Chromý (R3), Radovan Čech (R2) 
hlavní rozhodčí: Kateřina Štěpánková (R3) 
stavitel tratí: Kamila Špringlová pod dohledem Adama Chromého (R3) 
 
 
Jsme mladí a většina z nás pořádá v takto odpovědných funkcích poprvé. Chceme se to ale naučit. Mějte 
tedy prosím pochopení pro to, když nám něco nepůjde anebo to nebude úplně dle vašich představ. 
Děkujeme. 

Dorostenci TBM, pořadatelé tohoto závodu. 
 

 
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 
Jsou to i Vaše lesy, chovejte se tedy prosím ohleduplně. 

 

Děkujeme obci Černovice a starostovi obce Černovice za vstřícnost a pomoc 
při zajištění závodů a poskytnutí zázemí pro centrum a parkoviště. 
Poděkování patří i SDH za vynikající občerstvení.  
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