
POKYNY 
 

individuální měřený mapový trénink 
1. Jarní jihomoravská liga 

 
 

sobota 17. dubna 2021 – Brno, U buku 

 

Centrum:  louka u studánky U buku (49.2769681N, 16.6309217E). 
 

Prezentace:  nebude. Veškeré změny, prosím pomocí e-mailu zr@sky.cz a nejlépe 
nejpozději do pátečních 19 hodin. 

 

Koronavirová opatření:  Před závodem prosím nepřicházejte a ani se nezdržujte v prostoru cíle. 
Jděte prosím přímo z místa vašeho parkování na start. Na start prosím 
přicházejte až na svůj startovní čas. Dorazíte-li dříve, zdržujte se prosím 
tak, abyste dodržovali dostatečnou vzdálenost a neporušovali vládní 
nařízení. Na startu budou připraveny pytle na oblečení, které vám 
přesuneme do cíle. 

  

 Ihned po doběhu prosím také opusťte prostor cíle. Snažte se maximálně 
omezit i případnou (nutnou) komunikaci s pořadateli.  

  

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

 

Parkování:  K parkování využijte všech veřejných parkovacích míst, která v okolí jsou 
k dispozici. Dodržujte prosím pravidla silničního provozu a neblokujte 
lesní cesty.  

 Doporučené možnosti k parkování: 
 Soběšice 
 Soběšice, Lesní školka (přírodní parkoviště u zastávky MHD) 
 Soběšice, U jezírka (parkoviště u Eko centra U jezírka) 
 Útěchov, U buku (parkoviště na louku u ohybu silnice) 
 Útěchov (nejlepší místo pro parkování je u sportovního areálu na konci 

Útěchova) 
 

Vzdálenosti: U buku – start: 400 m, 10 metrů převýšení, cesta nebude značena  
(mapka s cestou na start bude k dispozici u obou silniček směřujících ke 
startu). 

 U buku – cíl: 60 m, cíl je dole u studánky. 
 

Mytí, WC:  Vzhledem k epidemiologické situaci a platným pravidlům WC ani mytí. 
 

První pomoc:  Nouzová v centru závodu. Každý běží na vlastní nebezpečí. 
 

Start:  start 00 v 10.00 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 v místě startu. Povinný úsek na mapový start bude dlouhý 
50 m.  



 

Mapa:  Melatín, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, mapoval Petr Matula,  
 stav duben 2020, mapový klíč ISOM 2017,  
 laserový tisk, vodovzdorná úprava (PRETEX) 
 formát A3 – kategorie H21 
 formát A4 – všechny ostatní kategorie 
 

Zvláštní mapové značky:  zelené kolečko výrazný strom 
 zelený křížek vývrat 
 

Terén:  typický les v okolí Brna – kopcovitý, místy zarostlý, v tento čas ještě 
s dobrou viditelností, hustá síť komunikací. 

Parametry tratí:  kategorie délka  převýšení počet kontrol 
 D10 2 020 m 30 m 8 
 H10 2 020 m 30 m 8 
 D12 2 850 m 50 m 8 
 H12 3 190 m 100 m 9 
 D14 3 330 m 120 m 9 
 H14 4 220 m 160 m 11 
 D16 4 540 m 140 m 9 
 H16 6 100 m 250 m 11 
 D21 6 100 m 250 m 11 
 H21 8 240 m 360 m 14 
 D35 4 750 m 190 m 8 
 H35 6 520 m 280 m 13 
 D55 3 350 m 110 m 9 
 H55 4 500 m 120 m 11 
 

Pozor – některé tratě se kříží. Dávejte tedy pozor na správné pořadí 
kontrol !!! 

 

Časový limit:  120 minut pro všechny kategorie. 
 

Popisy kontrol:  si každý vytiskne sám (drobná rezerva na startu). Pouze kategorie H21 
má popisy 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. 
Povinný úsek od sběrné kontroly do cíle dlouhý 100 metrů vyznačený 
červenobílými fáborky. 

 

Občerstvení:  Vzhledem k epidemiologické situaci nebude zajištěno. 
 

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. 

  

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:  v 16:00 
 

Vyhlašování výsledků:  nebude. 
 

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

Jury:  nebude sestavena, prootže by se fyzicky stejně nemohla sejít . 
 

Předpisy závodu:  Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti. 
 

Protesty:  Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. 
 

Poděkování:  Děkujeme ŠLP Křtiny za umožnění naší 1. Jihomoravské ligy, Krajské 
hygienické stanici za konzultaci a nastavení pravidel.  

 

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

 
 
 
 
Správný směr vám přejí pořadatelé 
 

 
 
 
 

 


