POKYNY
5. a 6. závod ŽB Morava 2021 v orientačním běhu
1. a 2. závod Podzimní jihomoravské ligy 2021 v orientačním běhu
8. a 9. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2021 v
orientačním běhu

Anticovidové informace

Přihlášením k závodu se každý účastník zavázal jednat v souladu aktuálně platnými
ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo
pořadatelem závodu.
Každý účastník starší šesti let je povinen prokázat se platným certifikátem o
bezinfekčnosti (potvrzení o ukončeném očkování / negativní RT-PCR test max. 7 dní /
negativní POC antigenní test max. 72 hodin / doklad o prodělání nemoci max. 180 dní /
antigenní samotest provedený na místě).
Při příchodu na akci je každá osoba povinna projít kontrolním bodem, který bude umístěn u
vstupu do arény. Prosíme, mějte připravený certifikát prokazující vaši bezinfekčnost v
papírové formě nebo v aplikaci Tečka (tuto variantu preferujeme!). Po kontrole platnosti
obdržíte identifikační pásku na ruku. Ta platí pro oba dny závodu a opravňuje vás k
pohybu v aréně a na tratích závodu. Závodníci bez této pásky nebudou vpuštěni na start!
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup do arény osobám bez platného certifikátu.

Červenou barvou jsou vyznačeny nejdůležitější informace pro úspěšné absolvování závodu.
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt:
TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů
Datum konání závodu:
Sobota 2. 10. 2021 – klasická trať
Neděle 3. 10. 2021 – krátká trať
Klasifikace závodu:
Sobota 2. 10. 2021
závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Neděle 3. 10. 2021
závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Zařazení do soutěží
5. a 6. závod Žebříčku B–Morava 2021
1. a 2. závod Podzimní jihomoravské ligy 2021

8. a 9. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2021
Rankingový závod s koeficientem 1,04
Rankingový závod veteránů
Veřejný závod
Centrum závodů
Louka severně od ulice U Křivé borovice, Brno-Žebětín (49.2224550N, 16.4876583E)
Příchod bude vyznačen od ulic Hostislavova a Vejrostova
Pořadateli bude vymezen prostor pro stavbu oddílových stanů.
Plán arény

Prezentace
Sobota 2. 10.
9.30 – 10.00 (JML)
9.30 – 11.30 (ŽB)
Neděle
8.30 – 9.30
Na prezentaci se není nutné dostavit, preferujeme vyřešit vše on-line předem (platby na účet lze
posílat až do čtvrtka 30.9., přeplatky zašleme zpět na účet nejpozději další týden, účetní doklady
budou dostupné v ORIS, změny čipu posílejte předem na prihlasky@tbm.cz). Dohlášky na místě
budou možné dle možností pořadatele (dle počtu volných map), pro kategorie HDR a P za základní
vklad, ostatní kategorie za dvojnásobný vklad.
Parkování
Parkování na louce vedle centra závodu. Příjezd ulicemi Vejrostova nebo Hostislavova, dále dle
značení a pokynů pořadatelů.

Cena za parkování je 50Kč na celý víkend. Budeme rádi, pokud budete mít připravenou přesnou
částku.
Výstup z autobusu na křižovatce ulic Vejrostova a u Křivé Borovice (49.2207661N, 16.4942781E).
Při výstupu u centra závodu prosím dbejte zvýšené opatrnosti.
Autobus může zaparkovat v Žebětíně v ohybu ulice Ostopovická (49°12'41.007"N, 16°29'3.476"E).
Prostor závodu
Lesní prostor mezi silnicí 386 Ostrovačice – Nový Dvůr a ulicemi města Brna Ostrovačická –
Hostislavova – Vejrostova – Ruda – Rakovecká.
Mapa
Sobota 2. 10.:
Lipový vrch 478, měřítko 1:15 000 – kategorie DH16–35B a H21C
Kočičí žleb, měřítko 1:10 000 – kategorie H40B, H45B, H50B a H35C
Horákův žleb, měřítko 1:10 000 – ostatní kategorie
Neděle:
U Křivé borovice měřítko 1:10 000
Oba dny:
ekvidistance 5 m
mapový klíč ISOM 2017-2, stav 09/2021
hlavní kartograf Adam Chromý,
mapaři Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart.
Revize Adam Chromý, Vlastislav Šebesta
Mapy budou vodovzdorně upraveny (pretex).
Předchozí mapa: Pohádka máje (2002), různé části byly různě revidovány v letech 2004–2016.
Kompilace starých map obsahující vždy nejnovější verzi dané části prostoru ke stažení zde:
http://ceyoc.eu/2020/wp-content/uploads/2019/10/longmap1.gif
Zvláštní mapové symboly:
115 (hnědý trojúhelník)
417 (zelené kolečko)
418 (malé zelené kolečko)
419 (zelený křížek)
530 (černé kolečko)
531 (černý křížek)

plošinka, milíř
velký výrazný strom
výrazný strom
vývrat
dřevěný altán
jiný umělý objekt

Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent. Všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení
BEACON.
Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Požadavek na zapůjčení čipu SI (pouze kontaktní) uveďte v přihlášce. Vklad za půjčení čipu 50 Kč /
den.
Při nevrácení půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 1000 Kč.
Zakázané prostory
Platí zákaz vstupu do oplocenek.
Terén
Listnatý a smíšený les s velkým převýšením, převážně dobře průběžný s hustou sítí komunikací. Místy
části s vegetačními nebo terénními detaily.

Vzdálenosti
parkoviště auta – centrum
výstup bus – centrum
centrum – start sobota
centrum – start neděle

100–400 m
500 m
700 m
400 m

Popisy kontrol
K odběru v centru závodů.
Popisy kontrol nebudou na mapě.
Organizace startu a cíle
Klasický tříminutový průchod startovním koridorem. (1. koridor CLEAR, 2. koridor CHECK, 3.
koridor SIAC TEST).
V cíli je závodník povinen použít cílovou jednotku.
Závodník je povinen si vyčíst čip, a to i když závod nedokončí.
Start
Intervalový dle startovní listiny.
Sobota 2. 10.
Čas 00 = 10.30
Kategorie Žebříčku B–Morava startují od času 90 (12.00 reálného času).
Start HDR a P startují v libovolném čase mezi 0 a 210 (10.30 – 13.30) na startovní krabičku
Neděle 3. 10.
Čas 00 = 10.00
Start HDR a P startují v libovolném čase mezi 0 a 120 (10.00 – 12.00) na startovní krabičku
Cesta na start značena bílo-modrými fáborky.
Výběr map v cíli
Do startu posledního závodníka jsou závodníci v cíli povinni odevzdat mapu pořadatelům.
Povinné úseky
Start – mapový start
Značeno červenými fáborky.
Sběrná kontrola – cíl
Značeno doběhovým koridorem.
Liniové tratě
Značeny oranžovými fáborky.
Časový limit
Sobota 2. 10.
180 minut
Neděle 3. 10.
90 minut

Uzavření cíle
Po uplynutí časového limitu od startu posledního závodníka.
Předpokládané časy vítězů
Dle platného Soutěžního řádu sekce orientačního běhu ČSOS pro rok 2021 a Soutěžního řádu JMO
ČSOS pro rok 2021.
Přesnost měření času
Na celé sekundy.
Předpis
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k
soutěžím sekce OB pro rok 2021.
Výsledky
Průběžné výsledky budou dostupné online.
Sobota 2. 10.
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20662
Neděle 3. 10.
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20663
Celkové výsledky v systému ORIS po skončení závodu.
Protesty
Protesty proti výsledkům se podávají písemně, doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu, a to v
termínu podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, resp. podle čl. 25.2 e-mailem nebo poštou na adresu TJ
Tesla Brno z.s., Halasovo nám. 7, 638 00
Jury
Roman Zbranek (TZL)
Jan Fiala (ZBM)
Mirek Hadač (AOP)
Vyhlášení výsledků
V centru závodu ihned po skončení závodu.
Předběžně plánováno na 16.00 v sobotu a 13.00 v neděli.
Mytí
K dispozici lavory a užitková voda.
WC
TOI-TOI v centru závodů.
První pomoc
Na shromaždišti bude poskytnuta základní první pomoc.
Další ošetření si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění.
Hlídání dětí
Nebude zajištěno.
Informace
V informačním systému ORIS

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6564
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6014

Na webu závodu
U ředitele závodu

http://www.tbm.cz/2021-ob-zb/
dav.rajnoha@gmail.com

Ubytování
Pořadatel nezajišťuje.
Občerstvení
Voda a šťáva v cíli.
Při sobotním závodě voda na trati na občerstvovacích kontrolách vyznačených v popisech.
V centru závodů vás pořadatelé zvou na domácí buchty, pomazánky, točené pivo a limo a další
drobné občerstvení.
Ceny pro vítěze jsou poskytnuty ve spolupráci s pivovarem Richard. Závodníci toužící po větším
občerstvení můžou navštívit pivovarskou restauraci U Richarda (https://uricharda.cz/), která se
nachází v Žebětíně, asi dva kilometry od centra závodu (https://mapy.cz/s/recolumobe).
Upozornění
Provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.
Ochrana osobních údajů a fotografování
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 na webu závodů
(http://www.tbm.cz/2021-ob-zb/) a v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). V
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém
závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody,
pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Doprovodný závod
Pořadatelé si pro Vás v sobotu připravil jako doprovodný závod PopCornSprint v nedalekých
Kníničkách. Pojďte si mezi 12.00 a 17.00 zabloudit v kukuřici. Více informací v samostatných
pokynech.
Slevový kód Sanasport
Obchod se sportovním vybavením Sanasport nabízí slevu 20 % na veškeré (I zlevněné) zboží mimo
elektroniky a výživy po zadání kódu obzebetin20. Platnost kódu je do 31. 10. 2021.
Poděkování
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.
Děkujeme také společnosti GenAgro za poskytnutí prostorů pro shromaždiště a parkování a MČ BrnoŽebětín za součinost a pomoc s organizací akce.
Hlavní funkcionáři
Ředitel závodu: David Rajnoha, R3
Hlavní rozhodčí: Vítězslav Khýn, R2
Stavitelé tratí: sobota – Jakub Zimmermann, R1
Neděle – Radovan Čech, R2, Zdenka Kozáková, R1

Partneři závodu

Partneři ČSOS

