
10. závodu Ligy Vysočiny 2019  a  7. závodu Jihomoravské ligy 
Mistrovství oblasti na klasické trati oblasti Vysočina 

Mistrovství oblasti na klasické trati Jihomoravské oblasti 

 

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 

 

Pořádající orgán 

Oblast Vysočina Českého svazu orientačních sportů. 

Pořádající subjekt 
OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 
PBM TJ Spartak 1. Brněnská 
 
Datum 
8.6.2019 
 
Centrum 

Křižánky, Restaurace Za řekou (49°41'21.600"N, 16°3'55.200"E) 
 

Parkování 

Parkování osobních automobilů: v obci Křižánky, bude značeno z hlavní silnice ze směru Nové 

Město na Moravě a ze Svratky. 

Dbejte pokynů pořadatelů.  

Cesta z parkoviště na shromaždiště do 500m 

Cesta z parkoviště značena zelenými fáborky. 

 

Vzdálenosti 

Parkoviště – centrum: 400–500 m 

Centrum – start: 1400 m, 85 m převýšení 
Centrum – cíl: 750 m, 0 m převýšení 
 

Mapa 

Čtyři Palice 1:15000, E = 5 m pro kategorie D/H 16, D/H18, D/H 21C, D/H21D, D/H 35, HU a DU 

Plaňkovka 1:10000, E = 5 m pro ostatní kategorie 

mapoval Petr Mareček období 10/2015 - 7/2017, revize: 5/2019, mapový klíč ISOM 2000, formát A4 

(jen H45 formát A3).  

Vývraty nejsou na mapě zachyceny! 
Pro všechny kategorie budou mapy vytištěny na vodě-odolný papír Pretex. 
 

Zvláštní mapové značky 

zelené kolečko výrazný strom 

hnědý trojúhelník plošinka 

černý křížek  jiný umělý objekt 

  

 

Terén 

Pestrý vysočinský terén. V menších částech se vyskytují hustníkové pasáže a soustavy melioračních 

rýh. V některých místech je náročnější kamenitá podložka. 

 

PROTOŽE ZÁVOD PROBÍHÁ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI  A V DOBĚ MLÁĎAT, 

PROSÍME ZÁVODNÍKY, ABY DODRŽOVALI PRAVIDLA CHKO, NEPLAŠILI ZVĚŘ A POKUD 

NENÍ NEZBYTNĚ NUTNÉ, NEVSTUPOVALI DO HUSTNÍKŮ. 
 

https://mapy.cz/s/3rF0x


 

 

Kategorie 
Dle soutěžního řádu oblasti Vysočina: D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, 

D55, D65, H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, P. 

Tratě D10N, H10N a HDR jsou značené fáborky. 

HU, DU ( ultimate) – upravená mapa bez cest, bez zelené a žluté barvy, kategorie nejsou zařazeny 

do rankingu ani Jm a Vy. 

Kategorie HDR + P Závodníci startují v libovolném čase, nejdéle však do startu 100, na startu razí 

startovní kontrolu.  

 

Prezentace 

V den závodu v centru od 8:45 do 9:45 hod. 

 

Převlékání, WC 

Na louce u Hostince za Řekou, omezená možnost stavění klubových stanů. 

K dispozici budou 3 Toiky a 1 pisoár. 

Možnost mytí bez použití mýdla v blízkém potoce nebo v rybníce 
 

Občerstvení 

Za cílem voda se sirupem. 
Občerstvení zajišťuje Hostinec za Řekou. Možnost využít kavárnu u parkoviště B v budově Obecního 

úřadu. 

 

Časy vítězů 

Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti vysočina, délky tratí jsou 

zveřejněny v ORISu a budou zveřejněny v centru. 

 

Povinné úseky 

Povinný úsek od startovní čáry k mapovému startu dlouhý cca 100 metrů značený červenými 

fáborky. Povinný úsek od sběrné kontroly do cíle dlouhý 50 metrů vyznačený koridorem. 
 

Časový limit 
150 minut pro všechny kategorie. 
 

Průběžné výsledky 

Budou vyvěšovány v centru závodu, konečné v systému ORIS. 
 

Omezení oblečení 
Oblečení ani obutí není omezeno, doporučujeme zakrytí dolních končetin. 
 

Popisy kontrol  

Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě. 
 

Systém ražení 

Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTident. Závodníci s vlastním SI-

čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí 

neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží čip při 

prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník 

sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a 

kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací 

jednotka bude umístěna v centru závodu. V případě selhání elektroniky použijte mechanického 

ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k 



vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být 

použit v závodě pouze jednou. 

Krabičky nebudou nastaveny do režimu BEACON, ražení je kontaktní. V posledním koridoru bude 

SIAC-OFF. 

 

Start 

00 = 10:30 hod, intervalový 

Kategorie HDR a P na startovní krabičku v libovolném čase, nejpozději však do času 100. 
Na startu bude ve 3. koridoru umístěn SIAC-OFF pro vypnutí SIAC čipů. 
Startovní koridor bude dlouhý 3 minuty. V prvním koridoru budou umístěny nulovací jednotky, 

v druhém koridoru budou jednotky kontroly nulování. V posledním koridoru pak bude umístěna 

jednotka SIAC OFF pro vypnutí SIAC čipů. Mapu si závodníci odeberou samoobslužně po vyběhnutí 

na povinném úseku k mapovému startu. 

 

Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. 
Vzhledem ke společnému závodu dvou oblastí a vyššímu počtu účastníků v jednotlivých kategorií 

bude startovní interval stanoven dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti. U kategorií s délkou 

startu nad 90 minut bude startovní interval 2 minuty. 

 

Na startu nebude voda, prosíme závodníky, aby si vzali vodu s sebou. Na startu bude k dispozici 

odpadkový koš na plastové lahve. 
 

Cíl 

Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme o zachování fair play. 

Vzdálenost z centra do cíle je 750 m. 

Cesta bude značena červenými fáborky. 

Vyčítání čipů bude v centru závodu. Nezapomeňte si po příchodu vyčíst čip. 

 

Na startu nebude WC, použijte prosím toalety (TOI TOI) na shromaždišti. Prosím udržujte pořádek, 

nacházíte se na území CHKO Žďárské vrchy. 

Cíl bude uzavřen 150 minut po startu posledního závodníka, tj. v 15:00. 
 

Zakázané prostory: 

Mimo vlastní závod je zakázaným prostorem veškerý les na východ od centra. 

 

Vyhlášení výsledků 

Všichni závodníci kategorie HDR obdrží sladkou odměnu při vyčtení čipu. 

 

V centru závodu, co nejdříve po doběhu posledního závodníka. Bude upřesněno v den závodu. 

Vyhlášeni budou odděleně první tři závodníci z oblasti a kategorie DH10N, DH10, DH12, DH14, 

DH16, DH18, DH20 a DH21, ve všech ostatních kategoriích potom pouze vítěz. A to rovněž z každé 

oblasti. Vyhlášeni budou v dané kategorii vítězové obou oblastí najednou.  

V mistrovských kategoriích obdrží vítězové medaile dle prováděcích pokynů dané oblasti, diplomy a 

drobné ceny. 

V souladu s prováděcími předpisy oblasti Vysočina, budou vyhlášeni pouze závodníci registrovaní 

v této oblasti.  

Doporučujeme použít klubové oblečení. 

 

První pomoc 
Zdravotník bude přítomen v centru závodu. 
 

Protesty 

Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na e-mailovou adresu 

lenkkastone@gmail.com; protesty v průběhu závodu předkládejte hlavnímu rozhodčímu se vkladem 

200,- Kč. 



 

Jury 

Beneš Jan SJH7001 

Rosecká Alena PZR5654 

Chromý Adam TBM8841 

 

Školka 

Nebude k dispozici. 

 

UPOZORNĚNÍ  

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 

 

Ochrana osobních údajů a fotografování 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. V 

průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě, propagaci OB atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského 

zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z 

vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto 

skutečnost fotografovi. 

 

Funkcionáři 

Ředitel závodu – Lenka Kamenická 

Hlavní rozhodčí – Radim Kheil R3 

Stavitel tratí – Petr Mareček R3, Šimon Mareček 

 

Předpisy závodu 

Pravidla OB. Soutěžní řád soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu 2019. Prováděcí předpisy 

k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu v roce 2019. 

 

 

 


