
POKYNY 
 

10. závodu Jihomoravské ligy a veřejného závodu v orientačním běhu 
 

sobota 13. října 2018 – Brno - Soběšice 
 

Centrum závodu:  fotbalové hřiště FC Soběšice (49.2568297N, 16.6175025E) 
 

Prezentace:  v den závodu od 9.00 do 10.00 h v centru závodu 
 

Vzdálenosti: zastávka MHD – centrum: 440 m 

 centrum – start: 550 m, 20 metrů převýšení 

 centrum – cíl: 50 m 
 

Parkování:  Zhruba 20 aut může parkovat v lese podél příjezdové komunikace  

 k centru závodu. Po zaplnění tohoto prostoru je parkování možné  

 kdekoliv v ulicích Soběšic v rámci platných dopravních předpisů.  

 Parkování na příjezdové komunikaci bude organizováno pořadateli. Po  

 vyčerpání parkovací kapacity budou pořadatelé auta posílat parkovat do  

 obce bez další organizace. Brněnským závodníkům důrazně  

 doporučujeme využít MHD, Autobusy z Lesné a Králova Pole jezdí do  

 Soběšic v intervalu 20 minut. 
                                            

Převlékání:  v centru závodu, v případě nepřízně počasí budou otevřeny kryté  

 nevytápěné šatny, dále je možné na zpevněné ploše u vstupu do areálu  

 hřiště postavit oddílové stany 
 

Mytí, WC:  splachovací záchody v areálu hřiště, na startu nebude WC k dispozici. 
 

První pomoc:  Nouzová v centru závodu, bude přítomen zdravotník. Závodníci  

 startují na vlastní nebezpečí 
 

Start:  start 00 v 10.30 h, startovní koridor bude dlouhý 3 minuty. V prvním  

 koridoru budou umístěny nulovací jednotky, v druhém koridoru budou  

 jednotky kontroly nulování. V posledním koridoru pak bude umístěna  

 jednotka SIAC OFF. Mapu si závodníci odeberou samoobslužně  

 po vyběhnutí na povinném úseku k mapovému startu. 
  

 Závodníci kategorií HDR a P nemají pevně určený čas startu. Závodníci  

 kategorie P mohou starovat kdykoliv v rozmezí startovních časů  0 a 90,  

 tj. mezi 10:30 a 12:00 a závodníci kategorie HDR  mohou odstartovat  

 kdykoliv v rozmezí startovních časů 40 a 90, tj. mezi 11:10 a 12:00. Pro  

 tyto kategorie bude na startu samostatný koridor. 
 

Mapa:  SOBĚŠICE, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5m, mapoval Petr  

 Matula, stav září 2018, mapový klíč ISOM 2017, formát A4,  

 laserový tisk, vodovzdorná úprava (PRETEX) 
 

 Kategorie DU a HU budou mít upravenou mapu. Budou vynechány  

 některé cesty a zelená a žlutá barva. 
 

 Pro kategorii RZL bude použita mapa SPANILÝ LES, měřítko 1:10 000,  

 ekvidistance 5m, mapoval Petr Matula, stav září 2018, mapový klíč  
 ISOM 2017, formát A5, mapu závodníci obrdží na prezentaci, pokyny  

 k trati a popisy kontrol budou vytištěny na mapě. 
 

Zvláštní mapové značky:  zelené kolečko výrazný strom 

 hnědý trojúhelník plošinka 

 černý křížek jiný umělý objekt 

 zelený křížek vývrat 
  

 

 

 



Parametry tratí:  Zveřejněny na webových stránkách závodu a na shromaždišti.  

 Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií dle Soutěžního řádu  

 Jihomoravské oblasti, bod 10.5 a 12.5 
 

Časový limit:  90 minut pro všechny kategorie 
 

Popisy kontrol:  Formou samoobsluhy na shromaždišti. 
 

Terén:  kopcovitý porostově pestrý les, hustá síť komunikací 
 

Omezení oblečení:  Oblečení ani obutí není omezeno, doporučujeme zakrytí dolních končetin. 
 

Povinné úseky:  Povinný úsek od startovní čáry k mapovému startu dlouhý 60  

 metrů značený červenými fáborky. 

 Povinný úsek od sběrné kontroly do cíle dlouhý 30 metrů vyznačený  

 koridorem 
 

Občerstvení:  V cíli voda se sirupem, v případě nepříznivého počasí bude v centru  

 k dispozici teplý čaj. K občerstvení po závodě je možné využít restauraci  

 v areálu hřiště, která bude otvírat nejpozději v 11:00 
 

Zakázané prostory:  Mimo vlastní závod je zakázaným prostorem veškerý les mezi  

 Soběšicemi a Mokrou Horou kromě cesty na start, z cíle a na  

 shromaždiště ulicí Borová. Během závodu je zakázáno vstupovat do  

 soukromých pozemků značených značkou 527 Privát. 
 

 V prostoru shromaždiště je zakázáno vstupovat na hrací plochu  

 fotbalového hřiště a využívat pro vstup do areálu jakoukoliv jinou než  

 hlavní bránu 
 

Systém ražení:  elektronický – SportIdent 
 

 krabičky budou fungovat v kontaktním režimu ražení, SI AIR bude  

 vypnuto, 
  

 Na prezentaci bude možné zapůjčit čip za poplatek 20 Kč. Při ztrátě  

 zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč 
 

 Nulování a kontrola čipů ve startovním koridoru, vyčítání čipů v centru.  

 V případě selhání jednotky SI jsou na mapě 3 R políčka pro náhradní  

 ražení kleštěmi. 
 

Odevzdávání map:  Mapy se v cíli nevybírají. Věříme, že budete dodržovat Fair Play. 
 

Uzavření cíle:  Cíl bude uzavřen 90 minut po startu posledního závodníka, tj. v 13:30 
 

Vyhlašování výsledků:  Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. 
 

 Vyhlášení výsledků proběhne cca v 13:00 

 Vyhlášení budou první tři závodníci v žákovských. V kategorii HDR  

 obdrží slodkou odměnu všichni účastníci bezprostředně po vyčtení  čipu. 
 

Hlavní funkcionáři: ředitel: Libor Robotka 

 hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka, R2 
 stavitel tratí: Radim Kheil, R3 
 

Jury:  v případě potřeby bude členství navrženo těmto lidem: 

 Mazal Zdeněk (VBM), Toman Ondřej (LBM), Urban Jan (SBK) 
 

Předpisy závodu:  Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti, Prováděcí  

 pokyny soutěží JMO pro rok 2018 
 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, protesty k výsledkům  

 závodu doručit na adresu – Fillova 12, 638 00, Brno 
 

Správný směr vám přejí pořadatelé 


