
Pokyny 

 

2. závod Jihomoravské ligy  
 

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt: BBM – BETA URSUS orienteering, z. s. 

Datum: Sobota 12. září 2020  

 

Centrum závodů: Tetčice, Rybářská bašta  
        (GPS 49.1736N,16.4214E)  
 Prostor pro postavení oddílových stanů. Stan se stoly a lavicemi neslouží pro  

převlékáním, ale ke konzumaci jídel a nápojů. 

 Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím 

kontrol a intervalovým startem.  

Fáborkovaná trať je pouze pro D10N, H10N a HDR, v kategoriích D/H10N 

nebude se závodníky připuštěn žádný doprovod, v kategorii HDR mohou 

startovat i děti bez doprovodu. 

Prezentace: V centru od 8:45 do 9:45 hod. Velmi doporučujeme v případě dohlášek přijít 

na prezentaci nejpozději do 9:15, dohlášky jen do počtu volných map. 
 
Start 00:  V 10:30 hod., intervalový. 

Vzdálenost na start 1 650 m, převýšení 40 m – modrobílé fáborky.  
V kategoriích HDR, T a P je možné přijít na start ve startovním čase 10 – 120, 
zde budou závodníkům přiděleny startovní časy. Kategorie HDR, T a P startují 
ze samostatné startovací jednotky. 

 
Cíl: V centru, uzávěrka cíle ve 14:45. 
  Mapy se nevybírají, dodržujte prosím pravidla fair play. 
 
Časový limit: 120 minut pro všechny kategorie. 
 
Mapa:   Omický les, 1:10 000, E=5 m pro všechny kategorie.  

Mapa je vytvořena dle mapového klíče ISOM 2017-2, stav srpen 2020, 
rozměr A4, pro všechny kategorie mapy vodovzdorně upraveny – v mapníku.  

       Mapoval Petr Matula. 

Popisy kontrol: Popisy jsou vytištěny na mapě, případně si je můžete stáhnout ze stránky 

závodu. V centru závodů nebudou. 

Povinné úseky: start + výdej map – mapový start 90 m 

sběrka – cíl 80 m 
   Povinné úseky budou značeny červenými fáborky a je nutno je dodržet. 
 
Ražení: Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SportIdent (SI). 

Každý závodník je povinen označit na cílové čáře průkaz v jednotce SI. 
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do 
připravených políček v mapě kleštěmi. 
Krabičky budou naprogramovány v Air režimu (pozor změna oproti 
rozpisu). V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 800 Kč. 

Nulování čipů: Závodníci jsou povinni vynulovat a zkontrolovat si čip před startem. 

V posledním koridoru bude k dispozici krabička SIAC test. 



Vyčítání čipů: Vyčítání čipů bude probíhat v centru v místě prezentace. Každý závodník, 

i když nedokončí závod, je povinen vyčíst údaje z SI čipu do počítače. 

Prostor závodu: Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 280–420 m n. m., středně hustá 

síť komunikací, převážně listnatý les, místy s podrostem, místy poměrně dost 

trávy. Na pasekách docela vzrostlá sezónní vegetace.  

Zakázané prostory:  Platí zákaz vstupu do oplocenek. Mimo vlastní závod je zákaz vstupu do lesa, 

kromě značené cesty na start. 

Vyhlášení výsledků: Vzhledem ke stávajícím omezením neproběhne veřejné vyhlášení výsledků. 

Kategorie nejmenších (HDR, DH10, DH10N) obdrží při vyčítání drobnou 

sladkou odměnu. 

Občerstvení:  Na trati na kontrole č. 52 voda. Po doběhu pro každého závodníka balená 

voda. 

U centra závodu bude otevřena Rybářská bašta (www.bastatetcice.cz), je 

zajištěno občerstvení s bohatým výběrem.                                                 

Mytí: Vzhledem ke stávajícím omezením pořadatel nezajišťuje. 

WC: Na shromaždišti mobilní toalety + WC v restauraci. Cestou na start WC 

nebude. 

Parkování: Dle pokynů pořadatelů ve vzdálenosti 0–200 m od centra závodů.            

Bude vybíráno parkovné ve výši 20,- Kč.                                                    

Dbejte zvýšené opatrnosti při odbočování z hlavní silnice na ulici Křiby!!! 

Protesty: Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. Případné protesty 

proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: 

Ivo Denemarek, Studená 224/23, 638 00 Brno 

Předpokládané Radovan Čech (TBM) 

složení jury: Vladan Henek (VBM) 

 Jan Fiala (ZBM)     

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské 

oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti 

ČSOS pro rok 2020. 

Mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom 

zelený křížek – vývrat 

černý křížek – objekt vzniklý lidskou činností 

hnědý trojúhelník – plošinka 

První pomoc: Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 
poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou lékařskou pomoc 
si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění. 

 
Upozornění: Při závodě mohou delší kategorie přebíhat silnici třetí třídy s omezeným 

provozem. Provoz nebude regulován, dbejte zvýšené opatrnosti. 
Pořadatel neručí za škody způsobené závodníky. 
 

Dětská školka: Pořadatel nezajišťuje 
 
Odpadky: Prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů – žluté 

na plasty, černé na ostatní odpad. Udržujte pořádek! 

http://www.bastatetcice.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13158521


Hlavní funkcionáři: ředitel závodu Ladislav Ptáček 

hlavní rozhodčí Ivo Denemarek, R3 

stavitel tratí Miloš Dvořák, R3 (žactvo) 
  Pavel Ptáček st., R2 (dospělí) 

Poděkování:  Pořadatelé   děkují  s.p. Lesy ČR,  obci Tetčice,  městu Rosice,  ZD Pooslaví 

Nová Ves a Rybářské baště Tetčice za vstřícné jednání a pomoc při pořádání 

těchto závodů.  

 

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 dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti, dezinfikujte si ruce. 
- Nezdržujte se na shromaždišti a v prostoru startu a cíle déle, než je nutné. 
- Z důvodu snížení koncentrace závodníků na startu se prodloužil startovní interval více, než by bylo   
  nutné. 
           Děkujeme. 
 
Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem 
v nezbytně nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového materiálu k propagaci závodů 
v OB. 

 

Závody se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i vaše lesy, 

chovejte se tady ohleduplně. 

Správný směr a příjemný pobyt přejí pořadatelé. 

 

 


