
POKYNY   
17.ročník tradičního závodu-“Buřt cup“ 

9. Jihomoravská liga dospělých v  orientačním běhu 
1. Jihomoravská podzimní liga žactva a dorostu 

1. Hanácký žebříček podzim 2019 
závod systému Rankingu  s koeficientem 1 a veřejný závod 

 

  

Pořádající orgán:  Jihomoravská oblast ČSOS 

Pořádající subjekt:   SK Radioklub Blansko, z.s.  (RBK) 

 

Datum:   sobota  14.září 2019 

Centrum závodu:  Kuničky okr. Blansko, sportovní hřiště , 49.4333 N, 16.6807 E 

Parkování : Parkování v Kuničkách je značně omezené, dbejte pokynů parkovací 

čety. 

1. Nejdříve je vyhrazeno parkování přímo v areálu na části hřiště. 

2. Potom postupně na vyhrazených místech v horní části obce, kde 

jsou širší komunikace. Nezajíždějte do spodní části obce, tam jsou 

úzké uličky. 

3. Záložní varianta, po zaplnění ve shromaždišti a v obci, bude 

parkování na zpevněné lesní cestě, je to trochu dále od centra. 

Osádka může vystoupit nedaleko shromaždiště a řidič pak 

zaparkovat v lese. 

4. Oddílové autobusy zaparkují na autobusové točně (400m od centra) 

tak, aby nebylo bráněno průjezdu pravidelných linkových autobusů.  

 

Buďte ohleduplní, dodržujte pravidla silničního provozu a 

neomezujte domácí ve vjezdu ke svým nemovitostem. Na 

kontrolu se chystá městská policie. 

. 

Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným  

   pořadím kontrol a intervalovým startem 

Kategorie :  D/H10N, D/H10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18,  

D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, D/H55,D/H65,H70, T(tréninková), 

P (příchozí), HDR (rodiče s dětmi), předpokládané časy vítězů dle 

Soutěžního řádu JmO   
 

Kategorie HDR je fáborkovaná 

 

Upozornění:  V lese probíhá intenzivní těžba. V době závodu by se neměla v prostoru 

pohybovat těžká těžební technika. Na některých místech jsou provizorní 

skládky dříví, je potřeba v tomto prostoru dbát zvýšené opatrnosti a je 

absolutní zákaz lezení na narovnané hromady dřeva. 

 

 Nové paseky budou dokresleny. 



Časový sled: Prezentace:  9.00 – až 10.00 ( odděleně prezentace a odděleně 

dohlášky a změny ) 

Start 00  = 10.30 , intervalově, kategorie HDR, P a T mají možnost 

startovat kdykoliv v čase 0-90, startují ze samostatného koridoru, čas 

startu orazí v startovací kontrole. 

 Uzavření cíle v 15.00 

 

Vyhlášení výsledků: 14.30, první tři v žákovských kategoriích a H/D21C, ostatní kategorie  

vítězové. Děti kategorie HDR obdrží drobnou cenu a účastnický diplom 

hned po absolvování své trati. 

 

Systém ražení: elektronické SI, SI jednotky budou přepnuté do režimu bezkontaktního 

ražení, při poruše SI kontroly označte náhradní políčka v mapě 

 

Mapa:  TRHŮVKA  stav  09/2019, E=5m, měř.1:10000, mapový klíč ISOM2017, 

Mapoval Karel Truhlář, tisk CCB, rozměr A+, vodovzdorná úprava PRETEX 

Terén:  Kopcovitý porostově pestrý s množstvím terénních detailů, 450 – 600 m.n.m. 

 

Popisy kontrol: Samoobslužně v centru. 

 

Vzdálenosti:  Centrum – start  1400 m. převýšení 40m   

 Centrum – cíl   400m 

   Centrum – parkoviště  0 - 1000m 

 

Předpis:  Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu 

Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. pro rok 2019 

 

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

proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Radek 

Brodecký, Husova 6, 67801 Blansko  

 

Jury: budou osloveni Zdeněk Mazal(VBM), Radim Kheil (PBM) a Miroslav Hlava 

(KON) 

 

Převlékání závodníků: Na hřišti není žádný krytý prostor pro převlékání. Využijte vlastní 

dopravní prostředky, nebo oddílové stany. 

WC:   V centru mobilní toalety ToiToi 

Mytí:   Nezabezpečujeme.  

Občerstvení:  na shromaždišti po doběhu ochucená voda / voda.  

   V místě shromaždiště občerstvení se základním sortimentem, možnost  

  zakoupení špekáčků a tradiční samoobslužné opékání  na ohýnku 

 

GDPR: Přihlášením se k závodu souhlasí závodník s použitím svých osobních údajů 

v minimální nutné míře k tomu, aby mohl být zařazen do startovní listiny, 

absolvovat závod a jeho výsledek mohl být vyhodnocen. V průběhu akce 

budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě, dále mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě 

závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu ˚ OB) zejména z 

vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s 

fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 



Pořadatelé děkují společnosti SALM a.s. , Lesům České republiky, s.p. a obci 

Kuničky za umožnění pořádání tohoto závodu na jejich pozemcích. 

 

Jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady ohleduplně. 

 

 

Zvláštní poděkování patří obci Kuničky za podporu při organizaci závodu. 

 

 

Správný směr přejí 

Pořadatelé z RBK 

 


