
POKYNY 

2. závodu Jihomoravské letní ligy 2021 na krátké trati 

a veřejného závodu 
Bílovice nad Svitavou 

 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT: SK Brno – Žabovřesky, oddíl orientačního běhu 

DATUM: sobota 26. 6. 2021 

CENTRUM: NEBUDE! Věci si budete moci nechat u Vyčítání (GPS: 49.2460161N, 16.6756650E). 

Zbytečně se prosím neshlukujte.  

TYP ZÁVODU: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a 

intervalovým startem. Fáborkovaná trať je pouze pro kategorie D10N, H10N a HDR. V kategoriích 

D10N a H10N nebude se závodníky připuštěn žádný doprovod, v kategorii HDR mohou startovat i 

děti bez doprovodu. 

PREZENTACE: Na místě nebude! Jen online. Prosím, nezapomeňte zaplatit své startovné. Zapůjčené 

čipy mohou být vyzvednuty u vyčítání. Zkontrolujte si ve startovkách svůj čip a případné změny pište 

na zavody@zabiny.club . 

PARKOVÁNÍ A PŘÍJEZD: Nebude organizováno. Pořadatelé doporučují dopravit se vlakem do 

zastávky Bílovice nad Svitavou. Pokud se dopravíte osobními automobily, parkujte v Bílovicích tak, 

abyste nezavazeli místním.  

Info COVID-19 – prosíme všechny účastníky o důsledné dodržování následujících opatření: 

Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy nebo jste byli 
nedávno v kontaktu s akutně nemocnými, který by mohl mít Covid-19, závodů se neúčastněte!!! 

Udržujte ohleduplný odstup od ostatních účastníků akce. 

Využijte nádoby s dezinfenkcí u Vyčítání. 

Velice děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním. 

Závodník (starší 6 let) vyplněním čestného prohlášení potvrdí, že splňuje vládní 
epidemiologická nařízení pro účast na sportovní akci. Formulář je ke stažení v informačním 
systému ORIS a závodník jej vyplněný odevzdá na startu nebo u vyčítání. U vyčítání budou k 
dispozici nevyplněné formuláře.  
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PLÁN STARTU, CÍLE, VYČÍTÁNÍ A DOPRAVY:  

 

START: 00 = 10:30, intervalový, ve startovních vlnách. PRO NEDOSTATEK ÚČASTNÍKŮ BUDE VLNA 

C SLOUČENA S VLNOU B. 

Vzdálenost je 2400 m, převýšení 130 m – značeno modrobílými fáborkami. Trasa se prvních 500 

metrů shoduje s cestou z cíle. 

Závodník se povinen v prvním startovním koridoru vymazat čip (CLEAR), ve druhém koridoru pak 
čip zkontrolovat (CHECK). V posledním startovním koridoru bude k dispozici krabička SIAC TEST. 

POPISY: K odebrání v druhém koridoru. K dispozici budou zvýrazňovače. 

CÍL: Vzdálenost z cíle k vyčítání je 1400 m, převýšení 50 m – značeno oranžovými fáborky. Uzávěrka 

cíle v14:00. 

ČASOVÝ LIMIT: Všechny kategorie 90 min. 

MAPA: Zadní Hády, 1:10 000, ekvidistance 5 m, rozměr A4 Mapový klíč ISOM 2017-2, stav jaro 2021, 

hlavní kartograf: Petr Matula. Mapa bude vodovzdorně upravena – v mapníku. Mapy se v cíli 

nevybírají. Chovejte se v duchu fair play! 

  



 

VZDÁLENOSTI:  vlaková zastávka – vyčítání  450 m 

vyčítání – start    2 400 m 

cíl – vyčítání     1 400 m 

PROTESTY: Dle Pravidel OB. Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním 

výsledkům možno doručit na e-mailovou adresu hlavnímu rozhodčímu: zavody@zabiny.club  

SYSTÉM RAŽENÍ: Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového 

ražení BEACON včetně cílových jednotek (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Bezkontaktní čipy 

se automaticky nastartují při oražení krabičky CHECK ve startovním koridoru. Při oražení cílové 

krabičky se čip vypne. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách, je závodník povinen označit 

průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením 

je závodník povinen předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i 

v případě, že závod nedokončil. Čas je měřen s přesností na celé vteřiny. U vyčítání je možné v 

omezené míře zapůjčit čip.  

TERÉN: Převážně listnatý příměstský les, kopcovitý, s rozdílnou průběžností. Středně hustá síť 

komunikací. 

ZÁVODNÍ PROSTOR: Veškerý prostor závodní mapy mimo značenou cestu na start a z cíle. 

Závodníkům je povolen vstup do závodního prostoru pouze v časovém intervalu mezi okamžikem 

svého startu a průchodem cílem. 

ZAKÁZANÝ PROSTOR: Mimo čas závodu je zakázáno vstupovat do prostoru lesa. Je zakázáno 

vstupovat do bezprostřední blízkosti skládky dříví, hrozí rozvalení a možný těžký úraz. Přísný zákaz 

vstupu na soukromé pozemky a do oplocenek (značka 524.0). 

POVINNÉ ÚSEKY:  start – začátek orientace   

sběrná kontrola – cíl    

Povinné úseky budou vyznačeny koridory, případně červenými fáborky a je nutno je dodržet! 

OBČERSTVENÍ: V cíli balená voda. Cestou na start je studánka, kde je možné se občerstvit. U vyčítání 

se nachází hospoda. 

PRVNÍ POMOC: Ošetření drobných poranění bude poskytnuto u vyčítání. Každý startuje na vlastní 

nebezpečí a je zodpovědný za své zdravotní pojištění! 

TOALETY: U vyčítání v hospodě. Cestou na start a z cíle WC nebude. 

VÝSLEDKY: Průběžné výsledky budou dostupné na internetové adrese liveresultat.orienteering.se. 

Konečné budou k dispozici v ORISu. 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Vzhledem ke stávajícím omezením neproběhne veřejné vyhlášení výsledků. 

Kategorie nejmenších (HDR, DH10, DH10N) obdrží při vyčítání drobnou sladkou odměnu. 
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DĚTSKÁ ŠKOLKA: Nebude zřízena. 

INFORMACE: ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6028 ) 

PŘEDPIS: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS a 

Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti ČSOS pro rok 2021. 

UPOZORNĚNÍ: Závodním prostorem prochází zpevněné cesty, kde je možný provoz cyklistů, 

výjimečně pak výskyt aut a lesní techniky. Doporučujeme tejpování a repelenty proti klíšťatům. 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se 

souhlasem ředitelky závodů. 

Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9. Pravidel OB). 

JURY: Členství bude nabídnuto těmto závodníkům: Křížová Lenka (TTR), Ptáček Ondřej (TBM), 

Brodecký Jarek (RBK) 

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI 

Ředitelka závodu:  Klára Barnatová 

Hlavní rozhodčí:  Jan Zháňal, R1 

Stavba tratí:   Luděk Finstrle, R2 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel 

je oprávněn v nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě 

přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci 

běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu 

závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování 

veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., 

Občanského zákoníku. Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků 

(jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte 

to prosím explicitně fotografovi. 

PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme ŠLP Křtiny MENDELU, že 

umožnil konání závodu v lese.  

 

 

 

Díky za ohleduplnost a správný směr přejí pořadatelé! 
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PARTNEŘÍ KLUBU: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Díky moc Otíku! 


