
Pokyny
5. závod Jihomoravské jarní ligy žactva a dorostu 2018

5. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2018
závod systému ranking s koeficientem 1,00

veřejný závod jednotlivců na krátké trati

Poř. orgán: Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů

Poř. subjekt: SK Brno Žabovřesky

Datum: sobota 26. května 2018

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol

Centrum: Brno - Kohoutovice, ZŠ Pavlovská 576/16 (49.1903N, 16.5267E)

Prezentace: 9:00 – 10:00, v centru závodu

Parkování: pořadatel nezajišťuje - v přilehlých ulicích dle pravidel silničního provozu
doporučené parkoviště: https://mapy.cz/s/2FbZq

Popisy kontrol: samoobslužně v centru závodu a na mapě

Vzdálenosti: centrum - start 450 m
cíl - centrum 150 m

Mapa: Dub Troják, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2018, hlavní kartograf Matěj Píro, rozměr A4, mapa bude 
vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2017

Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
černý křížek - umělý objekt

Terén: dobře průběžný, členitý terén s množstvím terénních detailů

Prostor závodu: veškerý les na západ a jih od centra závodu, ohraničený silnicemi

Zákaz: zákaz vstupu v závodní obuvi do budovy školy

v průběhu závodu je zákaz vstupu na silnice (i jejich krajnice), do oplocenek a do nepřístupných 
oblastí (symbol 709.0)

nepřístupné oblasti budou v terénu ohraničeny mlíkem

Start: 00 = 10:30 hod, cesta na start bude značena modro-bílými fáborky

uzavření startu po odstartování posledního závodníka, nejdříve ve 12:30

kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném startovním čase, závod jim začíná vložením čipu 
do startovací jednotky



Povinné úseky: start - mapy 80 m
mapy - mapový start 120 m
sběrka - cíl 90 m

Cíl: cesta z cíle bude značena zeleno-bílými fáborky
cíl bude uzavřen po doběhu posledního závodníka v lese nebo nejpozději 90 min po startu 
posledního závodníka
mapy se neodevzdávají, spoléháme na vaše 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 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:

vyhlášení proběhne cca v 13:00

vyhlášení budou první tři závodníci v žákovských kategoriích, v ostatních pouze vítězové

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

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním 
výsledkům lze zasílat na emailovou adresu hlavního rozhodčího: pavlik.ptacek@atlas.cz zároveň 
s potvrzením o zaplacení na účet uvedený výše.

Převlékání: v případě nepříznivého počasí ve škole

Občerstvení: v cíli - voda se sirupem či jen voda

v centru závoda pro vás bude připraven bufet s pitím i s něčím k zakousnutí

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

Poděkování: Konání akce umožnily podniky Lesy České republiky, s.p. a Lesy města Brna, a.s.

Jury: jména členů jury budou vyvěšena v centru závodu

Funkcionáři 
závodu:

ředitel závdou Luděk Finstrle
hlavní rozhodčí Pavel Ptáček, R3
stavitel tratí Veronika Křístková a Jan Zháňal, R3


