
POKYNY 
 

1. závodu Jihomoravské letní ligy dorostu a dospělých v orientačním 

běhu 

 

sobota 16. května 2020 – Brno - Ivanovice 

 

Centrum závodu:  lom na okraji Ivanovic (49.2634872N, 16.5568994E) 
 

Prezentace:  v den závodu od 13.15 do 15.00 h v centru závodu. Na prezentaci se  

 dostaví pouze ti závodníci, kteří budou potřebovat půjčit čip, doplatit  

 startovné, nebo zástupci oddílů, kteří potřebují tištěný doklad o zaplacení  

 startovného za klub. Standardně ovšem budeme doklad o zaplacení posílat  

 e-mailem na kontaktní e-mail klubu uvedený v ORISu a to nejpozději  

 v neděli 17.5.2020 
 

Startovní čísla:  Každý závodník obdrží při vstupu do centra závodu startovní číslo. Toto  

 číslo je povinen po celou dobu své účasti na sportovní akci, tedy i na  

 shromaždišti, viditelně nosit. Jakákoliv osoba bez startovního čísla bude  

 z prostoru shromaždiště neprodleně vykázána. 
 

 Na startovním čísle bude uvedena kategorie, do které je daný závodník  

 přihlášen a startovní číslo bude odpovídat času startu daného závodníka. 
 

Koronavirová opatření:  Snažíme se co nevíce řídit oficiálními pravidly a doporučeními pro  

 sportovní akce zveřejněnými na https://zazdravecesko.cz/ 
 

 Přihlášením na závod účastník stvrzuje, že je zdráv a v posledních 14  

 dnech nepřišel do kontaktu s osobou nakařenou koronavirem ani neopustil  

 území České Republiky. 
 

 Všichni závodníci jsou povinni mít po celou dobu konání sportovní akce  

 zakrytá ústa i noc s výjimkou času od vstupu do startovního koridoru po  

 opuštění cílového prostoru. Na startu bude připraven pytel na jedorázové 

 roušky, který bude po ukončení startu uzavřen a dle příslušných předpisů  

 zlikvidován. 
 

 Prosíme závodníky, aby minimalizovali dobu strávenou na shromaždišti.  

 Z tohoto důvodu budou výdej stratovních čísel a prezentace fungovat až  

 do 15.00 h 
 

 Závodníci jsou povinni přijít na shromaždiště nejdříve ve 13:15 tak, aby  

 se v žádném případě nepotkali s účastníky předcházejícího závodu žactva  

 a veteránů. 
 

 Závodníci jsou povini po celou dobu sportovní akce udržovat  

 dvoumetrové rozestupy.  
 

Vzdálenosti: zastávka MHD – centrum: 850 m, nebude značeno 

 centrum – start: 1140 m, 100 metrů převýšení 

 centrum – cíl: 0 m 
 

Parkování:  Důrazně doporučujeme využít MHD. Parkování nebude pořadateli nijak  

 organizováno. Možnost parkování v Ivanovicích je značně omezená a  

 vzhledem k vládním opatřením proti šíření  koronaviru bychom neradi  

 příliš zaplnili Ivanovice našimi auty. Pokud tedy musíte jet autem,  

 parkujte prosím na parkovišti před hobbymarketem Bauhaus  

 (49.2620414N, 16.5741783E) vzdáleném od shromaždiště 1600 m.  

                                            

 

 

 

https://zazdravecesko.cz/


Převlékání:  V centru závodu. Abychom minimalizovali shlukování lidí, nebudou  

 k dispozici  žádné stany a to ani v případě nepříznivého počasí. Ze  

 stejného důvodu rovněž nebude možné postavit klubové stany.  

 Doporučujeme závodníkům dorazit na shromaždiště již převlečení. 
 

Mytí, WC:  WC ani mytí nebude k dispozici. Na shromaždišti a na startu budou  

 k dispozici desinfekční prostředky. 
 

První pomoc:  Nouzová v centru závodu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí 
 

Start:  start 00 v 14.00 h, startovní koridor bude dlouhý 1 minutu. V koridoru  

 bude umístěna nulovací jednotka a jednotka kontroly nulování. 

 V okamžiku startu na startovní čáře závodník razí startovní krabičku. 

 Mapu si závodník odebírá samoobslužně po vyběhnutí na povinném  

 úseku k mapovému startu. 
 

 Start bude rozložen tak, aby v každou minutu startoval vždy jen jeden  

 závodník a nedocházelo tak ke shlukování osob ve startovním koridoru 
 

Mapa:  BABA 2014, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5m, mapoval Jiří Zelinka,  

 stav květen 2014, zběžná revize květen 2020, mapový klíč ISOM 2000,  

 formát A4, laserový tisk, vodovzdorná úprava (PRETEX) 
 

Zvláštní mapové značky:  zelené kolečko výrazný strom 

 hnědé kolečko plošinka 

 zelený křížek vývrat 
  

Parametry tratí:  kategorie délka  převýšení počet kontrol 

 D16 3,2 km 130 m 12 

 H16 4,0 km 160 m 13 

 D18 3,6 km 130 m 13  

 H18 4,4 km 160 m 18 

 D21 4,1 km 170 m 14 

 H21 5,0 km 195 m 18 
 

 Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií dle Soutěžního řádu  

 Jihomoravské oblasti, bod 10.5 a 12.5 
 

Časový limit:  90 minut pro všechny kategorie 
 

Popisy kontrol:  Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru pouze na mapě 
 

Terén:  kopcovatý listnatý les, až na několik malých oblastí velmi dobrá  

 průběžnost i viditelnost, místy jemné terénní detaily 
 

Omezení oblečení:  Oblečení ani obutí není omezeno, doporučujeme zakrytí dolních končetin. 

 Vzhledem ke zvýšenému výskytu klíšťat v lese doporučujeme použití  

 repelentu. 
 

Povinné úseky:  Povinný úsek od startovní čáry k mapovému startu dlouhý 70  

 metrů značený červenými fáborky. 

 Povinný úsek od sběrné kontroly do cíle dlouhý 60 metrů vyznačený  

 červenými fáborky 
 

Občerstvení:  Vzhledem k opatření proti šíření koronaviru pořadatel  

 nezajišťuje. V cíli nebude k dispozici ani voda.  
 

Zakázané prostory:  Mimo vlastní závod je zakázaným prostorem veškerý les mezi  

 Ivanovicemi a Jinačovicemi kromě cesty na start a na shromaždiště ulicí  

 Kouty. Během závodu je zakázáno vstupovat do soukromých pozemků  

 značených značkou 527 Privát. 
 

 

 



Systém ražení:  elektronický – SportIdent 
 

 krabičky budou fungovat v bezkontaktním režimu ražení SI AIR  
  

 Na prezentaci bude možné zapůjčit čip za poplatek 20 Kč. Při ztrátě  

 zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč 
 

 Nulování a kontrola čipů ve startovním koridoru, vyčítání čipů v centru.  

 V případě selhání jednotky SI bude kontrolováno velké písmeno vytištěné  

 na lampionu 
 

Odevzdávání map:  Mapy se v cíli nevybírají. Věříme, že budete dodržovat Fair Play. 
 

Uzavření cíle:  Cíl bude uzavřen 90 minut po startu posledního závodníka, tj. v 17:05 
 

Vyhlašování výsledků:  Abychom zamezili shlukování lidí nebudou průběžné výsledky na  

 shromaždišti zveřejňovány. Ze stejného důvodu neproběhne  

 vyhlášení výsledků. Kompletní výsledky budou k dispozici večer po  

 závodě na stránce závodu v systému ORIS 
 

Hlavní funkcionáři: ředitel: Jiří Zelinka, R2 

 hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý, R3 

 stavitel tratí: Jiří Zelinka, R2 
 

Jury:  v případě potřeby bude členství navrženo těmto lidem: 

 Zelený Pavel (ZBM), Florian Vojtěch (ABM), Mazal Zdeněk (VBM) 
 

Předpisy závodu:  Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti 
 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč 
 

Zákazy:  V celém prostoru závodu platí přísný zákaz manipulace s otevřeným  

 ohněm, včetně cigaret. 
 

Podpora OB firem:  Jelikož současná krize se negativně projevuje na ekonomické situaci  

 firem, které jsou bytostně propojené s naším sportem, rozhodli jsme se  

 dvě z nich podpořit. Jmenovitě to jsou firmy CCB u nichž tiskneme mapy  

 a Žaket u nichž tiskneme startovní čísla. Na shromaždišti budou umístěny  

 dvě kasičky pro dary určené těmto firmám. Abychom vás motivovali  

 přispívat, tak my jako pořadatelé konečné sumy v těchto kasičkách  

 zdvojnásobíme a to až do výše zisku ze startovného. 
 

Poděkování:  Děkujeme Lesnímu družstvu Jinačovice a Lesům Města Brna za velmi  

 vstřícný přístup a rychlé projednání naší žádosti o pořádání této akce  

 v jejich lesích. 
 

 Dále děkujeme Sinaj s.r.o. - Lékárna na Poště za zprostředkování  

 dodávky desinfekčních prostředků. 
 

Správný směr vám přejí pořadatelé 


