
POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 
16. závod Ligy Vysočiny - Krátká trať Olešná - 20. října 2018 

 
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů (ČSOS) 

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě 

Datum: Sobota 20. října 2018 

Centrum závodu: Olešná, DDM  

GPS: 49.5474000N, 16.1255000E 

Druh závodu: Krátká trať s pevným pořadím kontrol 

Zařazení do soutěží: Liga Vysočiny podzim 2018 

Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30 hod. 

Parkování: Podél silnice k Olešné. Příjezd pouze od silnice NMNM – Křídla. Bude 

značeno. Dbejte prosím pokynů pořadatelů. Poplatek 20 Kč. 

 Autobusy budou parkovat ve vesnici Olešná. Poplatek 50 Kč. 

Vzdálenosti:  Parkoviště – Centrum do 1000 m (zelenobílé fáborky) 

 Centrum – Start 1 – 2.200 m (modrobílé fáborky) cesta na start 1 vede 

přes start 2 

 Centrum – Start 2 – 1.200 m (modrobílé fáborky) 

 Centrum – Cíl – 600 m 

Mapa: Velké Michovy, mapoval Petr Mareček, stav podzim 2018 

 Měřítko 1:10000, e=5 m, ISOM, velikost A4, Pretex (vodovzdorný papír) 

Terén: Vysočinský 

Zvláštní značky: Na mapě jsou použity značky pro betonovou kulatou skruž, triangulační 

tyč a malou stavbu. Popis značek na mapě. 

Zakázané prostory: Celý prostor lesa 

Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě. 

Systém ražení: Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém 

SPORTident. Krabičky nebudou nastaveny do režimu BEACON, ražení je 

kontaktní. Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo 

uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí neprodleně na 

prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží 

čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. Nulování a 

kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních 

koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a 

kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové 

jednotky na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna v centru 

závodu. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do 

políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se 

musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo 

neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v závodě pouze 

jednou. 



Start: Start 00 = 10:00 hod., intervalový. Kategorie HDR, P se startovací 

krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 90. 

 Start 2 – HDR, DH10, DH10N, P 

 Start 1 – ostatní kategorie. 

 Na startu 1 bude ve 3. koridoru umístěn. 

 SIAC-OFF pro vypnutí SIAC čipů. 

Cíl: Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme o zachování fair play. 

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie. 

Převlékání: V oddílových stanech, které je možno stavět na travnatých prostorech 

v okolí DDM. 

WC: WC pouze na shromaždišti. Cestou na start WC nejsou. 

První pomoc: Zdravotník bude přítomen na shromaždišti. 

Vyhlášení výsledků: V 13:30 hod. v centru závodu. Vyhlášeni budou závodníci na 1. až 3. 

místě v kategoriích DH10N, DH10, DH12, DH14 a DH21 . Pro kategorie 

HDR, DH10, DH10N a DH12 sladká odměna v cíli 

Občerstvení:  Občerstvení bude zajištěno na shromaždišti 

Upozornění: Prosíme závodníky o dodržování pořádku v lese, na parkovišti i na 

shromaždišti. Závodníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí. 

Závodníci nesmí být během závodu doprovázeni psy. 

Předpisy:    Soutěží se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina. 

Protesty:  Písemně se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu závodu. 

Jury: Alena Voborníková, Martin Krejsa, Petr Kaňák 

Ředitel závodu:  Lenka Kamenická 

Hlavní rozhodčí:  Jeroným Kamenický (jeronymkamenicky@gmail.com) 

Stavitel tratí:  Jiří Dvořáček 

 

 


