
POKYNY 
 

4. závodu Jihomoravské letní ligy v orientačním běhu 
 

 

sobota 6. června 2020 – Moravec 

 

Centrum závodu:  areál fotbalového hřiště v Moravci (49.4369100N, 16.1438339E) 
 

Prezentace:  v den závodu od 9.15 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 
v týdnu po závodě. 

 

Startovní čísla:  tentokráte nebudou. 
 

Koronavirová opatření:  Snažíme se co nevíce řídit oficiálními pravidly a doporučeními pro  
 sportovní akce zveřejněnými na https://zazdravecesko.cz/ 
 

 Přihlášením na závad účastník stvrzuje, že je zdráv a v posledních 14 
 dnech nepřišel do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem a neopustil 
 území České Republiky. 
  

Dodržujte prosím všechny nutná pravidla, i když už se vám zdají už 
bezpředmětná.  

 

Vzdálenosti: parkování – centrum: 200 m, bude značeno zelenobílými fáborky 
 centrum – start: 1 600 m, 10 metrů převýšení 
 centrum – cíl: 1 900 m, 10 metrů převýšení 

Cíl je o 300 m dále než start. Pokud si budete chtít na start vzít nějaké 
oblečení je to možné a po ukončení startu vám je přesuneme do cíle 
nebo si je vezmete cestou z cíle sami na startu 

 

Parkování:  Parkování bude v areálu Hospodářských potřeb na okraji Moravce. 
Prosím dodržujte pokynů pořadatelů a neparkujte v jiných částech obce. 

 

Mytí, WC:  WC bude 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 10.00 h, startovní koridor bude dlouhý 2 minuty. 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 v místě startu. Povinný úsek na 
mapový start bude dlouhý 50 m.  

 

Mapa:  Babka, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, mapoval Petr Matula,  
 stav květen 2020, mapový klíč ISOM 2017,  
 formát A4, laserový tisk, vodovzdorná úprava (PRETEX) 
 

Zvláštní mapové značky:  zelené kolečko výrazný strom 
 zelený křížek vývrat 
 

Terén:  typický les Českomoravské vrchoviny – rovinatý, převážně jehličnatý, 
větší množství komunikací, porostové detaily, meliorační rýhy. Les je 
postižen kůrovcem a suchem velmi nepatrně. 



Parametry tratí:  kategorie délka  převýšení počet kontrol 
 HD10 2 310 m 20 m 8 
 D12 3 080 m 30 m 9 
 H12 3 080 m 30 m 9 
 D14 3 240 m 35 m 14  
 H14 3 330 m 35 m 14 
 D16 3 530 m 45 m 14 
 H16 4 010 m 55 m 16 
 D18 4 010 m 55 m 16 
 H18 4 690 m 60 m 20 
 D21 4 690 m 60 m 20 
 H21 5 590 m 80 m 24 
 D35 3 990 m 55 m 17 
 H35 4 600 m 60 m 19 
 D55 3 540 m 45 m 17 
 H55 3 990 m 55 m 17 
 

Všechny tratě mají výměnu mapy = na mapě jsou umístěny 2 výřezy 
mapy, označené čísly 1 a 2. Začátek trati je vždy na horním výřezu 
označeném číslem jedna a cca v polovině trati je potřeba použít spodní 
výřez označený číslem 2. Ukázka závodní mapy bude na startu závodu.
  

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:  v prostoru shromaždiště a na mapě 
 

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

 

Povinné úseky:  Povinný úsek od startovní čáry k mapovému startu dlouhý 50 metrů 
značený červenobílými fáborky. 
Povinný úsek od sběrné kontroly do cíle dlouhý 90 metrů vyznačený 
červenobílými fáborky 

 

Občerstvení:  v prostoru centra závodu bude k dispozici občerstvení, které zajišťují 
místní fotbalisté. 

 

Zakázané prostory:  Během závodu je zakázáno vstupovat do soukromých pozemků 
značených značkou 527 Privát a na osetá pole značená značkou 412 
Obdělávaná půda. 

 

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 cíli 
závodu.  

 

 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:  ve 13:00 
 



Vyhlašování výsledků:  ve 12:30. Vyhlašovat budeme 3 nejlepší v žákovských kategoriích a vítěze 
ostatních kategorií. 

 

Hlavní funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý, R3 
 hlavní rozhodčí: Petr Přikryl, R3 
 stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý, R3 
 

Jury:  v případě potřeby bude sestavena na shromaždišti 
 

Předpisy závodu:  Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti 
 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč 
 

Poděkování:  Děkujeme Singulárním lesům Bobrová za umožnění našeho závodu, 
Hospodářským potřebám Moravec za možnost parkování, TJ Moravec za 
umožnění centra závodu v areálu fotbalového hřiště a obci Moravec za 
umožnění našeho závodu. 

 

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

 
 
 
 
Správný směr vám přejí pořadatelé 
 

 


