
Pokyny
5. závod Jihomoravské ligy 2020

závod Rankingu s koeficientem 1,00
veřejný závod jednotlivců na krátké 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 krátké trati s pevným pořadím 
kontrol a intervalovým startem.

Datum: 4. 10. 2020

Centrum: prostranství u lesa, Troubsko
49.1633N, 16.4938E

Vzdálenosti: parkování – centrum: do 800 m
centrum – start: 750 m/35 m převýšení
cíl – centrum: 750 m.

Doprava a parkování: parkování na příjezdové cestě k centru od silnice mezi Troubskem a 
Střelicemi. Je možné využít i IDS JMK, spojení vlakem či autobusem 
na zastávku Střelice, dolní železniční stanice (1,4 km).

Covid opatření: Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky 
akutní virózy, nebo jste byli nedávno v kontaktu s akutně nemocnými, 
kteří by mohli mít Covid-19, závodů se neúčastněte! Při pohybu po 
shromaždišti udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce, 
doporučeno minimálně 2 m. V centru závodu doporučujeme používat 
roušky. Zároveň prosíme, abyste se nezdržovali na shromaždišti déle, 
než je nezbytně nutné.

Prezentace: v centru závodu od 9:30 do 10:00 hodin. Dohlášky ani žádné změny na 
místě nebudou možné! K dohláškám a změnám využijte email 
prihlasky@tbm.cz, případně tel. +420 775 696 373. Veškeré změny 
jsou platné až po potvrzení. Potvrzení garantujeme při kontaktování do 
3. 10. 2020 do 18.00. Poté dle možností pořadatele. Platbu následně 
proveďte bezhotovostně dle poskytnutých instrukcí.
Na prezentaci přicházejte jednotlivě a s rouškou, dodržujte rozestupy!



Popisy: pouze na mapě.

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: poměrně kopcovitý, terénně velmi členitý s množstvím rýh. Listnatý les
s minimem hustníků, z velké části zarostlý trávou po kolena, místy 
svízel, bez ostružin.

Mapa: Šibeník 430 v měřítku 1:10 000; E = 5 m, mapový klíč ISOM 2017, 
stav léto 2020, formát A4, mapovali: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, 
hlavní kartograf: Adam Chromý. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Tratě: v závodním prostoru se nachází velké množství kontrol, kontrolujte 
kódy! Některé tratě se kříží, dávejte pozor na pořadí kontrol!

Zakázané prostory: je zakázán vstup do oplocenek a na soukromé pozemky (v mapě 
vyznačeno olivovou barvou). JE dovoleno běhat po poli.

Povinné úseky: startovní čára – začátek orientace (trojúhelník v mapě) – 110 m
poslední kontrola – cíl
povinné úseky budou vyznačeny 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 prezentace, a to i v případě, že závod 
nedokončíte.

Občerstvení: balená voda po příchodu z cíle na shromaždiště.

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. Uzavření cíle bude 90 minut po startu posledního závodníka. 
Čas bude měřen na celé sekundy.

Výsledky a vyhlášení vítězů: výsledky nebudou vyvěšovány v centru, konečné výsledky 
s mezičasy budou publikovány v systému ORIS. Vyhlášení vítězů 
z epidemiologických důvodů nebude, pouze závodníci kategorie HDR 
budou drobně odměněni při vyčítání.

Hlídání dětí: pořadatel nezajišťuje.

Převlékání a WC: k převlékání využijte především vlastní auta a na shromaždišti se 
nezdržujte déle, než je nezbytně nutné. Nebude možnost stavby 
oddílových stanů. V centru budou mobilní WC, prosíme o udržování 
čistoty. K dispozici bude dezinfekce, důrazně žádáme o její používání!

Občerstvení v centru: pořadatel nezajišťuje, vybavte se svačinkou z domu.

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního 
řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím 
Jihomoravské oblasti pro rok 2020. 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 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 některým z aktuálně přítomných závodníků.

Funkcionáři: ředitel: Veronika Grycová
hlavní rozhodčí: Kamila Špringlová R3
stavitel tratí: Petr Horvát

Informace: Veškeré informace budou zveřejněny v ORISu: 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5662
Případné další informace u ředitele závodu – email: 
verca.gryc@seznam.cz.
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