
POKYNY 
 

20. ročník tradičního otevřeného závodu, přebory menších 
oddílů Jihomoravské oblasti 

 

“RBK cup open 2018“ 
 
 
Pořadatel: Beta Ursus Orienteering, z.s. (BBM) 
 
Datum: sobota 17. listopadu 2018 

Shromaždiště: Ivančice, Stříbský mlýn – Rekreační středisko dandre.cz,  
(49.0886000N,16.4024000E) 

Parkování : trochu dále od shromaždiště, nebude asi značeno…  
          Parkoviště P1 (doporučeno) - zaparkujte pod „Železňákem“, pozor při           
          odbočování a dejte se 1000 m proti proudu řeky Jihlavy.                                  
          Parkoviště P2 (velmi omezený počet parkovacích míst) – zaparkujete           
          před Stříbským mlýnem na zpevněné ploše, přejděte po mostě řeku a dejte  
          se 700 m po proudu řeky.                                                         
 
Prezentace :  na shromaždišti do 10:45 hod. 
           Prezentaci provádějte prosím dohromady za celý oddíl. 
           Dohlášky jsou možné pouze do počtu vytištěných map. 
 
Kategorie:  A = muži     6,5 km, přev. 240 m, 30 kontrol 

B = ženy, veteránky, veteráni  4,7 km, přev. 180 m, 27 kontrol 
C = žactvo DH12-14, začátečníci  3,6 km, přev.   70 m, 15 kontrol 
D = žactvo DH10, nejmenší  1,6 km, přev.nepatrné,7 kontrol 

 
Typ závodu:  Netradičně jednoetapový pro všechny kategorie   

Kategorie A, B hromadný start 
Kategorie C, D intervalový start 

 
Ražení: elektronické – SportIdent ( SI AIR bude vypnuto )  
              Na kontrolách budou stojany s různou velikostí lampionů. 
 
Mapy: mapa Réna různého měřítka a kvality, stav 04/2018, voděvzdorná úprava. 
 Při tisku map pro kategorie A a B došlo k poruše tiskárny a nové úplné mapy již 
 nebylo možné z časových důvodů vytisknout … 
 
Terén: obvyklý pozdně podzimní, převážně listnatý les, ve svazích skály a kamení.   
  Pozor na pohyb v těchto prostorech. 
 
 
 
 



Organizace závodu :  
 
 kategorie D : - start a cíl v centru 
   - start intervalový, startovka bude vyvěšena v centru,  startovní  
     časy jsou doporučené. 
   - mapa : U Rákosníčka, měřítko 1: 4 000, e=5 m, formát A4 
   - popisy v centru a na mapě  
 
 kategorie C : - start ve vzdálenosti 330 m s přev. 75 m, cíl v centru 
   - start intervalový, startovka bude vyvěšena v centru,  startovní  
     časy jsou doporučené. 
   - mapa : Réna, měřítko 1: 7 500, e=5 m, formát A4 
   - popisy v centru a na mapě  
 
 kategorie B : - hromadný odchod na start v cca 11.10 hod z centra, na start to  
     bude trochu do kopce …, cíl v centru 
   - mapy : Réna-Hradiště měřítko 1:5 000, e=5 m, formát A4  
     a Réna, měřítko 1: 7 500, e=5 m, formát A4 
   - popisy pouze na mapě  
   - na startu dostane každý závodník dvě mapy v obalu. Po   
     absolvování první části závodu otočí mapu a pokračuje na druhé  
     mapě. Kontrolujte pořadí kontrol a kódy kontrol.  
 
 kategorie A : - hromadný odchod na start v cca 11.00 hod z centra, na start to  
     bude trochu do kopce …, cíl v centru 
   - mapy : různého měřítka, formát A4 
   - popisy pouze na mapě  
   - na startu dostane každý závodník dvě mapy v obalu. Po   
     absolvování první části závodu otočí mapu a pokračuje na druhé  
     mapě. Kontrolujte pořadí kontrol a kódy kontrol. 
 
Časový rozvrh: 10.00 - 10.45 prezentace 
      Start 00 od 11:00 hod 
      cca ve 14.00 ukončení závodu, vyhlášení výsledků 
 
Vyhlášení : v kategorii D všichni účastníci závodu, v kategorii C první tři žáci a žákyně, 
         v kategorii B, první tři ženy, vetránky a veteráni, v kategorii A první tři  
         doběhnuvší.   

 
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum do 1000 m 
  Centrum – cíl v místě 
 
Hygiena, mytí a WC: WC v místě shromaždiště, mytí - pokud nezamrzne řeka. 
 
Občerstvení: Po doběhu teplý čaj. 

Základní sortiment nápojů v restauraci RS. 
Kdo si objednal, tak po závodě vepřový guláš, domácí knedlík + slepičí 

 polévka   
 
 
 

Příjemný pobyt v lese přejí pořadatelé z BBM 



 


