Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu

Mikulov a Brno, 20. a 21. června 2018

Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Systém ražení:

Výsledky:
Protesty:
Upozornění:
Zdravotnická služba:
Předpis:

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu
Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude zapnuta v BEACON
módu.
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v cíli. Celkové výsledky budou zveřejněny na webových
stránkách Českých akademických her a v systému ORIS.
S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
V centru pouze základní ošetření.
Závodí se dle platných Pravidel OB.

Sprint
20. června 2018 – Mikulov
Centrum:
Doprava:

Mikulov, ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E – 48.8034686N, 16.6319278E
Odjezd zvláštním autobusem ve 12 hodin od Janáčkova divadla v Brně.

Cíl:
Parkování:

V centru závodu
Vedle základní školy na přilehlém parkovišti v Mikulově.

Prostor závodu:

Centrum města + zámek a jeho blízké okolí. Do doběhu posledního závodníka, platí zákaz vstupu
do prostoru závodu. Příjezd ke škole je možný pouze od JV, z ulice 28. října.

Prezentace:

WC:
Mytí:
Občerstvení v cíli:
Terén:
Upozornění:
Délky a časy startu:

Zakázané prostory:

Karanténa:

Zvláštní značky:
Doporučené obutí:
Mapa:

Popisy kontrol:
GPS:

Start:
Povinné úseky:

Časový limit:
Uzavření cíle:
Vyhlášení výsledků:
Hlavní funkcionáři:

Všichni závodnicí musí projít prezentací, kde dostanou tričko, modelovou mapu na sprint
s cestou na start a podepíší GDPR souhlas pro zpracování jejich osobních údajů pořadateli
Českých akademických her.
V centru závodu a v blízkosti cíle.
V centru závodu ve velmi omezené míře.
Voda, v blízkosti cíle závodu.
Zámek, zámecké zahrady, město, sídliště. 95% zpevněný podklad.
Na zámeckém návrší místy značné výškové rozdíly.
Doprava v závodním prostoru není nijak regulovaná – buďte pozorní!
(Ve většině závodního prostoru však není doprava žádná nebo jen minimální.)
Kategorie
délka
převýšení
počet kontrol
čas startu prvního
D
1.83 km (3.50 km)
78 m
18
14:00
H
1.95 km (4.05 km)
95 m
21
14:47
Odhad vítězného času: 15:45 muži i ženy.
Obě tratě mají výměnu mapy formou otočení. Poslední kontrola první části je zároveň start
druhé části. Čísla kontrol plynule navazují.
Některé priváty, kde hrozí největší riziko mylného přeběhnutí, budou v terénu obtaženy
červenobílou plastovou páskou.
(!) Pozor na správné pořadí kontrol, tratě jsou hodně "kostrbaté".
Několik zakázaných prostorů (silnice) je v mapě vyznačených fialovými šrafy (značka 709.000) – v
terénu není značeno, ale je hlídáno. Překonání = diskvalifikace.
V mapě jsou také zahrádky restaurací – 50% fialovým rastrem (714.000). I tam platí zákaz vstupu.
Je pro všechny závodníky od 14:15 do 15:50 v části centra závodu. Všichni závodníci musejí být
v této karanténě (k dispozici WC, voda) a opustit ji mohou pouze ve směru cesty na start.
Závodníci, kteří doběhnou do cíle, nesmějí do karantény do 15:50 vstupovat.

Doporučujeme hladkou atletickou obuv.
Mikulov, 1: 4 000, ekvidistance 2,5 m, rozměr A4, stav červen 2018, hlavní kartograf Petr Matula,
mapa je vytištěna na PRETEX (není v mapníku), a je tedy vodovzdorně upravena, mapový klíč
ISSOM 2007.

na mapě a v koridoru -3 minuty.
Vybraní závodníci poběží s GPS jednotkou. Vesty budou k odebrání v karanténě. Je možné běžet
s vlastní vestou. GPS jednotky budou vkládány do vest při odchodu z karantény na start. GPS
jednotky budou po doběhu vybírány v cíli.
00 = 14:00 hodin. Pozor na startu není WC.
Označené oranžovými fáborky nebo koridory:
Start – mapový start, cca 10 m,
Poslední kontrola – cíl, cca 60 m.
40 minut.
Cíl se uzavírá po doběhnutí posledního závodníka, nejpozději v 16:30.
V cíli závodu mezi 16:15 a 16:30
Ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vodrážka
Stavba tratí: Radek Novotný

Krátká trať
21. června 2018 – Brno
Centrum:
Cíl:
Parkování:

Brno – Kohoutovice, ZŠ Pavlovská – 49.1908725N, 16.5268869E
V centru závodu
Vedle základní školy na přilehlých parkovištích.

Mapa:

Dub Troják, 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, rozměr A4, stav duben 2018, hlavní kartograf Matěj
Píro, mapa je vytištěna na PRETEX (není v mapníku), a je tedy vodovzdorně upravena, mapový
klíč ISOM 2017.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek - umělý objekt.
dobře průběžný, členitý terén s množstvím terénních detailů.
předpokládané časy vítězů – D i H – 35 minut.
00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 450 m. U startu není WC.
na mapě a v koridoru -3 minuty.
značené oranžovobílými fáborky nebo koridory.
Start – začátek orientace
20 m
Poslední kontrola – cíl
100 m
60 minut pro všechny kategorie.
13:00 hod.
mezi 12:30 až 13:00.
Kategorie
délka
převýšení
počet kontrol
čas startu prvního
D
4 200 m
185 m
22
10:01
H
5 500 m
235 m
28
10:00
V centru závodu a v blízkosti cíle.
V centru závodu ve velmi omezené míře.
Voda, v blízkosti cíle závodu.
Ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vodrážka
Stavba tratí: Jan Zháňal

Terén:
Časy vítězů:
Start:
Popisy:
Povinné úseky:

Časový limit:
Uzavření cíle:
Vyhlášení výsledků:
Délky a časy startu:

WC:
Mytí:
Občerstvení v cíli:
Hlavní funkcionáři:

Ondřej Vodrážka
hlavní rozhodčí

Libor Zřídkaveselý
ředitel závodu

