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POKYNY 
 

19. ročník zimního závodu v orientačním běhu 

“Hromniční trápení 2020“ 
  

6. závod Brněnské zimní ligy 2019/2020    
  

Pořadatel: SK Radioklub Blansko, z.s. (RBK) ve spolupráci s DDM Blansko 

 

 

Datum: sobota 25.ledna 2020 

 

Shromaždiště: DDM, Údolní 2, Blansko,  GPS 49°21'24.779"N, 16°39'8.276"E 

 Zákaz vstupu v obuvi s hřeby. 

 

Parkování:  u shromaždiště v sídlišti, velmi omezené možnosti, dodržujte  

 pravidla silničního provozu 

 

Doprava:  Doporučeno IDS JMK, vlakem linky S2 nebo R2 

http://www.kordis.cz/  do stanice Blansko, potom ca 15min pěšky  

 

Převlékání:  omezeně v DDM, otužilí venku nebo ve vlastních autech 

 

Hygiena a mytí:  WC  v DDM, mytí ve sněhu  

 

 

Startovné:  v  řádném termínu přihlášek 50,- Kč  

 Dodatečné na místě za zvýšené startovné 80,- a dle možností 

pořadatele, půjčení čipu 10,- 

 

Mapa: Čertovka 1:5000 , revize leden 2020, mapový klíč ISSOM2007 

  interval vrstevnic 2,5 m 

    

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr na shromaždišti, na mapě nebudou vytištěny 

 

Terén: Občanská zástavba, sídliště, park, kousek lesa, vzhledem k umrzlém  

 terénu doporučena krosová obuv s hřeby 

 

Časový rozvrh: prezentace od 9.00 do do 10.00, Kluby ČSOS se mohou registrovat  

 hromadně, bez čekání ve frontě, prezentace pro ostatní jednotlivce  

 maximálně 30minut před startovním časem závodníka 

 

  10.30               zahájení startu 

  13.00               vyhlášení výsledků   

 

Kategorie:  H,D – muži, ženy intervalový start  

http://www.kordis.cz/
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 ZV – žáci, veteráni 50+, intervalový start 

 HDD děti do 10let, start libovolný od 10.30 do 12.00 

 

 

Vzdálenosti:  start… 200 m, značeno, je to na dohled 

  cíl   … 0 m 

 

Způsob ražení: elektronický systém ražení SportIdent, krabičky nebudou nastaveny 

 do bezkontaktního režimu. Všechny kategorie startují na startovací 

 krabičku umístěnou na startovní čáře. 

 Na kontrolách bude v ideálním případě stojan s lampionem a SI  

 jednotkou, někde pouze lampion se zavěšenou SI jednotkou. 

 

Vyčítání čipů: Vyčítání čipů bude v místě prezentace. Každý závodník je povinen  

 (i když nedokončí závod) vyčíst svůj čip 

 

 

Občerstvení: Po doběhu čaj, bude i malý bufet – káva, čaj   

 

 

! Upozornění ! : 
! Všichni závodnicí startují na vlastní nebezpečí  ! 

Závod probíhá  i po veřejných komunikacích a za normálního provozu!! 

Dbejte zvýšené opatrnosti !!! Zákaz přelézání plotů ! 

Mrzne, místy zledovatělý povrch , klouže to. 

 
Správný směr přejí pořadatelé z RBK 


