
Pokyny
11. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu

11. závod Jihomoravské podzimní ligy dospělých a veteránů
závod systému Ranking (kód 4472 s koeficientem 1,00)

veřejný závod jednotlivců na klasické trati

Datum: sobota 20. 10. 2018
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů
Pořádající subjekt: SK Žabovřesky Brno
Centrum závodu: Košíkov, hřiště u SDH (49.2665456N, 16.2377733E)
Druh závodu: Klasická trať s pevným pořadím kontrol
Prezentace: 8:30 – 10:00 hod.
Start: 00 = 10:30 hod.

Z důvodu obrovského rozsahu kácení budou 2 starty: 
Zelený: HDR, DH10N, DH10
Modrý: všechny ostatní kategorie včetně P
HDR mohou startovat v libovolném startovním čase od času 30 (11:00 hod.) 
P již od času 0 (10:30).

Popisy kontrol: V centru závodu, kategorie zeleného startu na zeleném papíře.
Vzdálenosti: centrum – start 

Modrý: 1500 m, po modrobílých fáborkách.
Zelený: 600 m, po zelenobílých  fáborkách.
cíl – centrum 400 m po oranžových fáborkách
parkování – centrum 350 m

Mapa: Pramen Chvojnice, 1:10 000, E=5 m, stav léto 2016, hlavní kartograf Zdeněk 
Rajnošek, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 
2000, laserový tisk
Zvláštní mapové symboly: 
hnědý křížek – plošinka, 
zelený křížek – vývrat, 
zelené kolečko – výrazný strom

Revize: Podzim 2018, budeme se snažit dokreslit nové paseky a oplocenky, nicméně v 
lese probíhá intenzivní těžba.

Terén: Pestrý, různorodý vysočinský s malými vodními rýhami, střídavými pasážemi 
lesů s různými průběžnostmi a podrostem; hustá síť průseků a cest.

Prostor závodu: Les na jih od centra závodu.
Zákaz: Zákaz vstupu v závodní obuvi do budovy SDH!

Zákaz vstupu na obdělávanou půdu (pole) – mapová značka 415.0 a do 
oplocenek.

Povinné úseky: Start – začátek orientace 100 m
Poslední kontrola – cíl 80 m

Cíl: Uzávěrka cíle po doběhu posledního závodníka v lese, nebo nejpozději 
120 minut po startu posledního závodníka. Mapy se neodevzdávají, spoléháme
na vaši fair-play.



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.
Všechny krabičky včetně cílových budou v BEACON módu (AIR+) 

Nulování čipů: Závodníci jsou povinni vynulovat (CLEAR) a zkontrolovat (CHECK) si čip 
před startem.

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: 120 minut, 90 minut pro žactvo
Vyhlášení výsledků: Cca od 13:00. Vyhlášeni budou první 3 v žákovských kategoriích a vítězové 

ostatních kategorií mimo P a HDR (sladkost pro každé HDR zajištěna). 
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: pet.prikryl@gmail.com
Parkování: V drůbežárně dle pokynů pořadatelů. Bude se vybírat 20 Kč za auto, autobusy 

zdarma. Prosím přijeďte podle plánku níže na místo parkování, slíbili jsme 
místním, že nebudeme parkovat ve vesnici. Děkujeme!

Převlékání: Nebude kryté místo na převlékání. Prosím vezměte si oddílové stany, zvlášť v 
případě špatné předpovědi počasí! Pořadatelé v takovém případě dají 
k dispozici 2 oddílové stany pro příchozí.

Občerstvení: V cíli – voda se sirupem nebo čaj – dle počasí. Domácí bufet připravený 
pořadateli – domácí buchty, tatranky, polévka, párky...

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.
Pozor, předloni se v lese vyskytovalo značné množství vos, letos to snad bude 
lepší, i přesto doporučujeme všem alergikům vzít si s sebou jejich léky.
V souvislosti s řešením kůrovcové kalamity existuje několik důležitých 
bezpečnostních opatření. Zejména na ně upozorněte své děti!



1. Nedotýkejte se žádného pokáceného dřeva holýma rukama, ať již 
ležícího na zemi nebo narovnaného na hromadách. Je napuštěno zdraví 
nebezpečnou chemikálií.
2. V žádném případě nelezte na navršené hromady klád.
3. V lese bude během závodu probíhat svoz dřeva. Dbejte na svou 
bezpečnost.

Jury: Jména členů jury budou vyvěšena v centru závodu.
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý

hlavní rozhodčí: Petr Přikryl, R3
stavitel tratí: Barbora Zháňalová, Jan Zháňal R3
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