
Český svaz orientačních sportů – Jihomoravská oblast 

P O K Y N Y 
Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu, 
 Veteraniády Jihomoravského kraje ve spintu  

a veřejného závodu 
 

Mikulov, 27. dubna 2019 
 

Datum:  27. dubna 2019 
Centrum: Mikulov, ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E – 48.8034686N, 16.6319278E 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast 
Pořádající subjekt: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu  
Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprinu s pevným pořadím kontrol a intervalovým 

startem. 
Zařazení do soutěží:Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu, Veteraniáda Jihomoravského kraje ve sprintu, 

3. Jihomoravská jarní liga žactva a dorostu 2019, 3. Jihomoravská jarní liga dospělých a 
veteránů 2019, nominační žebříček LODM 2019, Ranking  2019 (koeficient 1,02) 

Systém ražení: Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát. 
Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 
BEACON (umožňující ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude zapnuta 
v BEACON módu. Pro případ poruchy označovacího zařízení jsou na mapě pole pro náhradní 
mechanické označení průchodu příslušnou kontrolou. Měření času s přesností na celé 
sekundy. 

Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS. 
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru + vytištěny na závodní mapě. 
Funkcionáři: ředitel: Luděk Finstrle 
 hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý, R3 
 stavitel tratí: Jan Fiala, R1 
Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4931 nebo 
 Libor Zřídkaveselý  – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@sky.cz 
Parkování: Je možné v okolí základní školy na přilehlém parkovišti v Mikulově, případně u 

hypermarketu Lidl nebo Albert. Není organizováno pořadateli. 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 200 m, 
 centrum závodu = cíl: 0 m, 
 centrum závodu = start: 700 m po modrobílých fáborkách. 
Prezentace: v centru závodu v čase 8:30 - 9:30 
Start: 00 = 10:00 hodin. Výdej map ve třetím (posledním) koridoru. Závodníci se postaví ke svým   

mapám, ale odeberou si je až v okamžiku startu. V prvním koridoru je povinnost orazit 
kontrolu CLEAR, ve druhém kontrolu CHECK. Ve třetím koridoru bude k dispozici SIAC TEST. 

Protesty: Protesty proti porušení nebo nedodržení Pravidel OB lze podat písemně k rukám hlavního 
rozhodčího. Protesty proti porušení Pravidel OB před sportovní akcí, proti startovním 
listinám, nebo proti konečným výsledkům, lze poslat na e-mail: zr@sky.cz. Vklad při 
protestu = 200 Kč. 

Mapa: Mikulov, 1 : 4 000, E=2,5m, mapový klíč ISSOM 2007, stav červen 2018, hlavní kartograf 
Petr Matula. Rozměr A4, mapa je vodovzdorně upravena (PRETEX). Zvláštní mapové značky: 
černý křížek = umělý objekt (lavička, kamenný stůl, houpačka). 

Omezení: Zákaz použití obuvi s hřeby. Vzhledem k převažujícímu tvrdému běžeckému podkladu 
doporučujeme atletickou obuv.  

 Zákaz vstupu do prostor s omezeným přístupem a překonávání liniových značek dle 
platných Pravidel OB. Zvláště upozorňujeme na zákaz vstupu/překonávání prostor, v mapě 
vyznačených značkou ISSOM 528.1 (oblast se zakázaným vstupem = „privát“). Touto  
značkou jsou mapovány mj. veškeré záhonky. Vzhledem k jejich mnohdy minimalistickým 
rozměrům budou nejkritičtější místa označena páskou („mlíkem“). Prostorem sportovní 
akce je kromě značené cesty na start a cest z parkování do centra celé město Mikulov (viz 
přiložený plánek).   

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4931
mailto:zr@sky.cz


Terén: Zámek, zámecké zahrady, město, sídliště. 95% zpevněný podklad. Na zámeckém návrší 
místy značné výškové rozdíly. 

JURY: Zdeněk Mazal (VBM), Martina Vališová (TBM), Libor Adámek (ABM) 
Výdej map: Mapy se po doběhu odevzdávají. Výdej map v čase 70 = 11:10. 
Šatny: V prostoru ZŠ Mikulov, ul. Hraničářů. Při vstupu do prostoru šaten je povinnost se vyzout, 

udržujte maximální čistotu a pořádek!   
WC: V prostoru školy, případně na školním hřišti. Po cestě na start NENÍ.  
Časový limit: 40 minut. Uzávěrka cíle ve 12:00. 
Vyhlášení vítězů: Předpokládáme v 11:45. Vyhlášeni budou první 3 v žákovských kategoriích a vítězové 

ostatních mistrovských a veteránských kategorií.  
Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První pomoc v cíli. Doprava v prostoru sportovní 

akce není nijak regulována – buďte pozorní! (Ve většině prostoru je naštěstí doprava 
minimální nebo dokonce žádná).  

GDPR:  Závodníci přihlášení k závodu souhlasí s použitím svých osobních údajů v minimální nutné 
míře k tomu, aby mohli být zařazeni do startovní listiny, absolvovat závod a jeho výsledek 
mohl být vyhodnocen. Současně souhlasí s případným pořízením svých fotografií za účelem 
zpravodajství o proběhlé sportovní akci. Pokud by s fotografováním nesouhlasili, musejí 
tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému fotografovi. 

Služby: Hlídání dětí (školka) nebude organizováno. 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Jihomoravské 

oblasti ČSOS v OB pro rok 2019. 

   
Luděk Finstrle                                 Libor Zřídkaveselý
  
 

 


