
Pokyny 
 

1. závod Jihomoravské ligy  
závod Rankingu 2019, veřejný závod jednotlivců 

 
 

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt: BBM – BETA URSUS orienteering, z. s. 

Datum: Sobota 30. března 2019  

Centrum závodů: Radostice, sokolovna (GPS 49.132600N, 16.479100E) 

Bude možné využít jak sál sokolovny, tak zpevněné venkovní hřiště vedle 
sokolovny.  
Přísný zákaz vstupu v závodní obuvi do sálu sokolovny !!! 

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

Fáborkovaná trať je pouze pro D10N, H10N a HDR, v kategoriích D/H10N 

nebude se závodníky připuštěn žádný doprovod, v kategorii HDR mohou 

startovat i děti bez doprovodu. 

Prezentace: V centru od 8:45 do 9:45 hod. Velmi doporučujeme v případě dohlášek přijít 

na prezentaci nejpozději do 9:15, dohlášky jen do počtu volných map. 
 
Start 00:  V 10:30 hod., intervalový. 

 
Start č. 1: 
kategorie DH14, DH16, DH18, DH21C, DH21D, DH35, DH45, DH55, DH65, T. 
Vzdálenost na start 1 500 m, převýšení 50 m – modrobílé fáborky.  
Veškeré převýšení se nabere až ke konci cesty na start.  
 
Start č. 2: 
kategorie DH10, DH10N, DH12, HDR, P. 
Vzdálenost na start 400 m, převýšení 40 m – zelenobílé fáborky 
V kategoriích HDR a P je možné přijít na start ve startovním čase 0–90, zde budou 
závodníkům přiděleny startovní časy. Kategorie HDR a P startují ze samostatné 
startovací jednotky. 
 

Cíl: Ve vzdálenosti 450 m od centra centru, uzávěrka cíle ve 14:10, mapy se 
budou vydávat v cíli po odstartování posledního závodníka, tj. cca ve 12:30. 

 
Mapa:   Radostice – Okrouhlík 1:10 000, E=5 m pro všechny kategorie.  

Mapa je vytvořena dle mapového klíče ISOM 2017, stav březen 2019, 
rozměr A4, pro všechny kategorie mapy vodovzdorně upraveny.  

       Mapovali Jan Drbal, Jan Potštejnský, Pavel Ptáček. 

Popisy kontrol: Odběr formou samoobsluhy v centru závodů, popisy budou i na mapě. 

Povinné úseky: start + výdej map – mapový start 50 m 

sběrka – cíl 120 m 
   Povinné úseky budou značeny červenými fáborky a je nutno je dodržet. 
 



Ražení: Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SportIdent (SI). 
Každý závodník je povinen označit na cílové čáře průkaz v jednotce SI. 
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do 
připravených políček v mapě kleštěmi. 
Krabičky budou naprogramovány v Air režimu. 
V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 800 Kč. 

Nulování čipů: Závodníci jsou povinni vynulovat a zkontrolovat si čip před startem. 

V posledním koridoru bude k dispozici krabička SIAC test. 

Vyčítání čipů: Vyčítání čipů bude probíhat v centru v místě prezentace. Každý závodník, 

i když nedokončí závod, je povinen vyčíst údaje z SI čipu do počítače. 

Prostor závodu: Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 270–350 m n. m., středně hustá 

síť komunikací, smíšený les, místy s podrostem, část prostoru s roklemi 

a rýhami. Paseky po těžbě kůrovce nejsou zatím osázeny.  

Zakázané prostory:  Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky vyznačené v mapě 

symboly: 412 – kultivovaná plocha (pole), 509 – železnice, 520 – oblast se 

zákazem vstupu (privát). Mimo vlastní závod je zákaz vstupu do lesa, kromě 

značené cesty na start. 

Vyhlášení výsledků: Předpokládáme v cca 13:30 hod. V kategoriích D/H10–D/H14 a D/H21C 

budou oceněni první tři, dále pak vítězové ostatních kategorií. 

Nebudou vyhlašovány kategorie HDR (obdrží drobnou cenu při vyčítání), 

P (příchozí) a T (tréninková). 

Občerstvení:  Po doběhu v centru voda se sirupem. 

U centra závodu bude otevřeno místní pohostinství, je zajištěno občerstvení 

s bohatým výběrem. Nápoje: limo, nealko pivo, pivo; jídla: polévka, uzená 

cigára, párek v rohlíku. 

Mytí: V lavorech v centru – šetřete vodou.  

WC: Na shromaždišti. Cestou na start WC nebude. 

Parkování: Dle pokynů pořadatelů ve vzdálenosti 100–300 m od centra závodů. Nebude 

vybíráno parkovné. Dbejte zvýšené opatrnosti při odbočování u kostela. 

Neparkujte před vjezdy, buďte ohleduplní k místním obyvatelům. 

Časový limit: 100 minut pro všechny kategorie. 

Protesty: Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. Případné protesty 

proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: 

Pavel Ptáček, Na rybníkách 226, 664 46 Silůvky. 

Předpokládané Zdenka Kozáková (TBM) 

složení jury: Zdeněk Mazal (VBM) 

 Jan Zháňal (ZBM)     

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské 

oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti 

ČSOS pro rok 2019. 

Mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom 

zelený křížek – vývrat 

černý křížek – objekt vzniklý lidskou činností 

hnědý trojúhelník – plošinka 



První pomoc: Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 
poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou lékařskou pomoc 
si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění. 

 
Upozornění: Při příjezdu vlakem do stanice Radostice je přísný zákaz zkracování cesty 

na shromaždiště přes prostor závodu – důvod k diskvalifikaci při porušení 
zákazu. Je nutné použít pouze přístupovou cestu z přiloženého plánku.  

Pozor při přecházení silnice jak cestou na start, tak z cíle. 
Dětská školka nebude k dispozici. 
Pořadatel neručí za škody způsobené závodníky. 
 

Odpadky: Prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů – žluté 
na plasty, černé na ostatní odpad. Udržujte pořádek! 

 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu Ladislav Ptáček 

hlavní rozhodčí Pavel Ptáček ml., R2 

stavitel tratí Pavel Ptáček st., R2 

Poděkování:  Pořadatelé   děkují s.p. Lesy ČR, obci Radostice  a    Sokolu Radostice za 

vstřícné jednání a pomoc při pořádání těchto závodů, všem sponzorům za 

věnované ceny.  

 

Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem 
v nezbytně nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového materiálu k propagaci závodů 
v OB. 

Závody se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, 

chovejte se tady ohleduplně. 

Správný směr a příjemný pobyt přejí pořadatelé. 

 

Plánek příchodu od železniční zastávky Radostice do centra závodu 


