
POKYNY 
Mistrovství Jihomoravské oblasti na klasické trati 

1. závodu Jihomoravské ligy 
v orientačním běhu na klasické trati 

sobota 12. června 2021, Brno–Bystrc 

Závodník (starší 6 let) vyplněním informačního formuláře potvrdí, že splňuje vládní epidemiologické 
nařízení pro účast na sportovní akci. Formulář je ke stažení v informačním systému ORIS a závodník 
jej vyplněný odevzdá na startu. Na startu budou k dispozici čisté formuláře. 

Závod proběhne za aktuálně platných epidemiologických opatření. Prosím, neshlukujte se, přijíždějte 
na svůj startovní čas, odjíždějte ihned po absolvování závodu a nezdržujte se zbytečně v prostoru 
cíle. Prosím, noste ochranu dýchacích cest při bližším kontaktu s ostatními osobami. 

Pořádající subjekt: TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů 

Centrum: Nebude zřízeno. Parkování, start a cíl – viz přiložený plánek. 

Parkování: Doporučeno podél ulice Vejrostova, případně parkoviště v sídlišti Kamechy. Dodržujte 
prosím dopravní předpisy. 

Vzdálenosti: parkovánícíl 300500 m 
 cílstart 1400 m (po modrobílých fáborkách) 

Prezentace: Nebude. Přihlášky na místě nebudou možné. Půjčené čipy budou připravené na startu, 
odevzdávají se po závodě v cíli. Případné změny čipů hlaste v cíli. 

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Pro závod lze použít všechny typy SI čipů. Označovací 
jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 
BEACON (umožňující bezkontaktní ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Startuje se 
oražením startovací jednotky! Cílová krabička bude také zapnuta v BEACON módu. 

Start 00: 10:00, intervalově v rámci startovních vln; startovní listina zveřejněna v IS ORIS a na 
startu; kategorie HDR startuje kdykoliv během příslušné startovní vlny. 

Koridory: 1. nulování, 2. kontrola, 3. SIAC test a ostrý start na startovací krabičku 

Terén: Listnatý a smíšený les s velkým převýšením, převážně dobře průběžný s hustou sítí 
komunikací. Místy části s vegetačními nebo terénními detaily. 

Zakázaný prostor: mimo vlastní závod nevstupujte do okolního lesa vyjma cesty na start (viz mapka v IS 
ORIS) 

Povinné úseky: startzačátek orientace 
 sběrná kontrolacíl 
 Povinné úseky budou označeny fáborky. 

Mapa: CHVALOVKA 365, pro všechny kategorie 1:10 000, ekvidistance 5 m, mapový klíč 
ISOM 2017-2, stav jaro 2021, hlavní kartograf Evžen Cigoš, vodovzdorná úprava. 

 Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play. 

Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník plošinka 

 černý křížek  malý dřevěný objekt 

 zelený křížek vývrat 

Popisy kontrol: k odběru na startu a na mapě 

Časový limit: 120 minut, uzavření cíle v cca 14:30 

Občerstvení: balená voda v cíli 

Výsledky: Průběžné výsledky nebudou vyvěšovány. On-line výsledky budou dostupné v cíli. 
Konečné výsledky budou zveřejněny v IS ORIS. 

Vyhlášení vítězů: nebude; vítězové jednotlivých kategorií získávají titul Mistr oblasti na klasické trati 

Předpis: Závodí se dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti. Parametry tratí v IS ORIS. 

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na 
emailovou adresu: ondrej.ptacek@gmail.com. Protesty v průběhu závodu předkládejte 
hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. 

Jury: Jan Drábek (ZBM8511), Radim Kheil (PBM7301), Pavel Zelený (ZBM7302) 

Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6558  

 Kateřina Štěpánková, e-mail: katka.stepankova@gmail.com, tel.: 737 971 305 



Upozornění: Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. 

 Každý účastník závodu je povinen dodržovat aktuálně platná vládní nařízení související 
s bojem proti koronavirové epidemii. 

 Nebudou zajištěny prostory pro převlékání, mytí účastníků a WC. Poblíž startu se 
nachází hustník. 

GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v 
informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). 

Funkcionáři: ředitelka: Kateřina Štěpánková 
 hlavní rozhodčí: Ondřej Ptáček, R3 
 stavitelé tratí: Radovan Čech, R2 
  

 

  Ondřej Ptáček Kateřina Štěpánková 

 hlavní rozhodčí  ředitelka 

 

 

Plánek parkování, start, cíl: 

 


