
POKYNY 

21. ročník tradičního otevřeného závodu, přebory menších 

oddílů Jihomoravské oblasti 

“RBK cup open 2019 

  
Pořadatel: SK Radioklub Blansko (RBK) 
  
Datum: sobota 9. listopadu 2019 

  
Shromaždiště: Žďár okr.Blansko, Dělnický dům, převlékání, WC, mytí a občerstvení 
 
Upozornění: Do Dělnického domu bude zákaz vstupu v běžecké obuvi. 
 
Parkování: Pro přijíždějící je vyhrazeno parkování postupně na vyhrazených místech 

v blízkosti centra, buďte ohleduplní, dbejte pokynů pořadatelů a 
dodržujte pravidla silničního provozu. Vzdálenost 0 – 400m. 

 

 
Kategorie:     A = muži 

B = ženy, veteránky, veteráni 
C= žactvo, začátečníci 
D= nejmenší HD10 , jednoduchá trať nejen po cestách 
 

Předběžné celkové délky tratí A=6,8km/130m, B=5,1km/80m  
C=2,2km/55m, D=1,5km/30m 

 
Typ závodu:   Tradiční dvouetapový  

1.etapa krátký závod s volným pořadím kontrol pro kategorie A,B 

2.etapa průběžné pokračování po liniových tratích 

Kategorie C,D poběží jednu etapu s intervalovým startem 

  
Ražení: Všechny kategorie elektronicky – SportIdent ( SI AIR bude vypnuto ). Při 

poruše SI jednotky orazíte průchod kontrolou kleštičkami do mapy. Ne 
na všech stojanech naleznete kleštičky, potom průchod doložíte 
jakýmkoliv způsobem, např. slovním popisem, obrázkem okolí kontroly, 
apod. 

  
Organizace závodu: Všichni závodníci si před odchodem na start vymažou 
   a zkontrolují čip. Krabičky clear a check najdete v Dělnickém domě  

v místě prezentace. 
 
Kategorie A,B odstartují 1. etapu hromadně, závodníci budou na start 
do zbytků bývalého hlubokého lesa odvedeni závodčím, tam naleznou 
mapy v měřítku 1:5000, popisy kontrol jsou natištěny v mapě. Start není 
vyznačen. Jedná se o scorelauf, závodníci volí libovolné pořadí kontrol.  
Kategorie A musí orazit všech 12 kontrol, v kategorii B mohou orazit  
pouze 10 libovolných kontrol všechny ženy a veteráni ročníku narození 
1964 a starší. 



Na mapě je vyznačen cíl 1. etapy, po oražení cíle si závodníci odeberou  
mapu pro 2. etapu v měřítku 1:10 000, trať je klasická s pevným 
pořadím kontrol. Start 2. etapy je shodný s cílem první etapy. Popisy 
kontrol jsou natištěny v mapě. Úsek od poslední kontroly do cíle není 
vyznačen fáborky 
  
Pro kategorii C a D je klasický závod s intervalovým startem a pevným

 pořadím kontrol. Mapa v měřítku 1:10 000. Popisy kontrol jsou natištěny 
v mapě, úsek od poslední kontroly do cíle není vyznačen fáborky. 

 
Startovní listina pro kategorie C a D bude vyvěšena v centru. Startovní 
čas je orientační, obě kategorie startují na startovací krabičku. 

 
Mapa: Různé výřezy z mapy Hálije-sever stav 2018, ne všechny paseky a stopy po  
  těžké technice se podařilo průběžně dokreslovat. Těžba kůrovcem 

napadených porostů stále probíhá.  
 
Časový rozvrh:  9.30 - 10.00 prezentace 
    10.30 společný odchod kategorií A a B do zbytku z hlubokého  
   lesa a hromadný start 1.etapy  

11.00  zahájení staru kategorií C,D 
cca 14.00 ukončení závodu, vyhlášení výsledků 
 

Vzdálenosti :  na start to bude 1500m – modrobílé fáborky 
z cíle 1200m, oranžové fáborky, cíl není cestou na start 
parkování v obci nedaleko centra 

 
Občerstvení: V  Dělnickém domě zajistíme RBK bufet v základním sortimentu 

a hovězí guláš objednaný přes ORIS  
 

Příjemný pobyt v pozdně podzimním lese přejí pořadatelé 
 

„RBK veteran team“ 


