
Pokyny
2. závod Jihomoravské podzimní ligy žactva a dorostu 2019

10. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů
závod Rankingu s koeficientem 1,00

veřejný závod jednotlivců na klasické trati

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu, Jihomoravská oblast

Pořádající subjekt: KOS TJ Tesla Brno

Druh závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a 
intervalovým startem.

Datum: 28. 9. 2019

Centrum: Restaurace na Ranči, Brno-Ořešín
49.2823956N, 16.6098514E

Vzdálenosti: výstup MHD – centrum: 800 m
parkoviště – centrum: 450 m
centrum – start: 650 m
centrum – cíl: 250 m.

Doprava a parkování: parkování v jízdárně v blízkosti shromaždiště (49.2829106N, 16.6074294E) za 20,- 
auto, dbejte pokynů pořadatelů. Kapacita parkoviště je velmi omezená, proto prosíme, 
využívejte co nejvíc dopravu MHD (a když už se přeci jen pojedete autem, tak plným!). 
V rámci zachování dobrých vztahů s vedením obce a hezkého jména orienťáku platí 
přísný zákaz parkování v ulicích!!!

Prezentace: v centru závodu od 9:30 do 10:00 hodin. Dohlášky na místě dle možností pořadatele a 
pouze do 10:00. V případě, že jste zaplatili vklad až po termínu, přineste si výpis z účtu.
Pokud jste ještě nezaplatili, vezměte si dostatečnou hotovost. Vklady je nutné uhradit 
ještě před startem, jinak vám nemusí být umožněn start.

Popisy: k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodu.

Start: intervalový od 10:30 dle startovní listiny. Startovní listina bude zveřejněna v systému 
ORIS a bude vyvěšena v centru a na startu. Kategorie HDR, P a T startují kdykoliv 
v čase 00 – 90 na startovní krabičku. Startovní koridor je 3 minuty, kategorie HDR, P a 
T mají vlastní koridor.



Terén: kopcovitý příměstský smíšený les se středně hustou sítí komunikací, vegetačními 
detaily, menší členité oblasti s údolíčky a rýhami. Průběžnost i viditelnost kolísají od 
dobré po náročnou.
V závodním prostoru se nachází velké množství ostružin, trní a jiného podrostu obecně, 
doporučujeme zakrytí dolních končetin (a to i pro dětské kategorie)!
Také zde probíhá těžba, vyhýbejte se prosím případné lesní technice a nelezte na 
hromady klád.

Mapa: pro kategorie D/H16-35 mapa Zavíravá 525 v měřítku 1:15 000, pro všechny ostatní 
kategorie v měřítku 1:10 000; E = 5 m, mapový klíč ISOM 2017, stav léto 2019, formát 
A4, mapoval: Petr Matula. Mapy budou v mapníku.

Zakázané prostory: je zakázán vstup do oplocenek, dále je také zakázán postup po silnici na východním 
okraji mapy, v mapě zaznačeno křížky.

Povinné úseky: startovní čára – začátek orientace (trojúhelník v mapě)
poslední kontrola – cíl
povinné úseky budou vyznačeny červenými fáborky.

Ražení: Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit 
dvakrát. Pro závod lze použít všechny typy SI čipů. V případě ztráty zapůjčeného čipu 
SI bude účtováno 800 Kč.
Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového 
ražení BEACON (umožňující bezkontaktní ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Cílová 
krabička bude také zapnuta v BEACON módu.
Každý závodník je povinen na startu orazit Clear a Check a v cíli Finish.V případě 
poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou kleštěmi do připravených políček 
v mapě a v cíli o této skutečnosti uvědomte rozhodčího. Ihned po doběhu vyražte do 
centra a zde proveďte vyčtení čipu v místě prezence, a to i v případě, že závod 
nedokončíte.

Občerstvení: na trati budou kelímky a lahve s vodou k samoobslužnému občerstvení; v mapě 
zaznačeno symbolem kelímku. Přes tyto občerstvovací místa vedou i kratší a dětské 
tratě, prosíme, neplýtvejte vodou a nechte vodu pro závodníky, kteří se opravdu budou 
chtít napít!!!
V cíli bude voda se sirupem v kelímcích.

První pomoc: v centru závodu.

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží JM oblasti ČSOS v orientačním běhu.

Cíl: mapa se v cíli neodevzdává, dodržujte princip fair-play! Časový limit je 90 minut, 
pouze pro kategorii H21C 120 minut. Uzavření cíle bude v 13:35. Čas bude měřen na 
celé sekundy.

Výsledky a vyhlášení vítězů: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné výsledky s mezičasy 
budou publikovány v systému ORIS. Vyhlášení vítězů proběhne přibližně v 13:30. 
Budou vyhlášeni první tři závodníci v žákovských kategoriích a vítězové ostatních 



kategorií, kategorie HDR, P a T se nevyhlašují. Závodníci HDR budou drobně 
odměněni při vyčítání. Vyhlášení závodníci obdrží diplom a drobnou věcnou cenu.

Hlídání dětí: pořadatel nezajišťuje.

Převlékání a WC: k převlékání využijte prostor na shromaždišti, přísný zákaz stavby oddílových stanů! 
WC bude k dispozici v centru, ale kapacita není velká – prosíme, vemte to na vědomí 
při odchodu z domu! Bude možné jít na záchod do lesa cestou na start.

Občerstvení v centru: pořadatelé zajišťují buchty, mátový čaj a kávu – vemte si vlastní hrnek! Dále bude 
otevřena restaurace Na Ranči se speciální nabídkou, všichni jste srdečně zváni.

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské
oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2019. 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v 
informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/).
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona 
č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k 
osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) 
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s 
fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Protesty: písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.
Případné protesty proti startovním listinám a oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu 
hlavního rozhodčího: kamcaspringlova@gmail.com.

Předpokládané složení Jury: bude nabídnuto: Ondřej Toman LBM7517
Miroslav Hlava KON6516
René Humlíček UBM7101

Funkcionáři: ředitel: Veronika Grycová
hlavní rozhodčí: Kamila Špringlová R3
stavitelé tratí: Vít Horčička, Vojtěch Gryc, Kamila Špringlová R3

Informace: Veškeré informace budou zveřejněny v ORISu: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?
id=4938 
Případné další informace u ředitele závodu – email: verca.gryc@seznam.cz.
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