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POKYNY 

20. ročník zimního závodu v orientačním běhu 

 

“Hromniční trápení 2022“ 
  

 závod Brněnské zimní ligy 2021/2022    
  
 

Pořadatel: SK Radioklub Blansko, z.s. (RBK) ve spolupráci s DDM Blansko 

  

Datum: sobota 29. ledna  2022 
 

Shromaždiště: Vnější prostory ZŠ Blansko, Salmova 17, přístup ze strany 
 hřiště Loc: 49°21'55.269"N, 16°39'20.901"E 

 Zde bude možno odložit věci, vnitřní šatny a prostor pro 
 závodníky nebude zřízen, WC omezeně 
Parkování:  Doporučujeme parkoviště pod hrází nádrže PALAVA,  

 v sídlišti jsou omezené možnosti. Dodržujte pravidla silničního 

 provozu 

Doprava:  Doporučeno IDS JMK, náhradní doprava autobusem XS2B z Brna 

aut.nádr. naproti Grandu do stanice Blansko, v Blansku přestoupit na 

linku 222 do zastávky Blansko- hřbitov, nebo pěšky ze zastávky 

Blansko-Svitavská 

 více spojení na http://www.kordis.cz/ 

 

Převlékání:  v místě shromaždiště na kurtu u školy si můžete odložit svoje věci, 

 Doporučujeme maximálně využít vlastních vozidel, parkoviště je 

 nedaleko. WC omezeně ve škole. 

 

Kategorie:  H,D – muži, ženy , intervalový start 

 ZV – žáci, veteráni 50+ , intervalový start 

 HDD děti do 10let, intervalový start libovolně v čase 10.30 do 11.30 

  

Vklady:  Nezapomeňte zaplatit předem převodem na účet č.135625518/0300  

 jako variabilní symbol použijte z ORISU vygenerovaný kód vašeho 

 klubu a do poznámky za koho platíte. Na místě zaplatit nebude 

 možné. 

Vzdálenosti:  start… 200 m, značeno, je to na dohled 

  cíl   … 0 m 

 

Způsob ražení: elektronický systém ražení SportIdent, krabičky budou nastaveny 

 do bezkontaktního režimu. Všechny kategorie startují na startovací 

 krabičku umístěnou na startovní čáře. 

 Na kontrolách bude v ideálním případě stojan s lampionem a SI  

 jednotkou, někde pouze lampion se zavěšenou SI jednotkou. 

 

Vyčítání čipů: Vyčítání čipů bude v místě shromaždiště. Každý závodník je povinen  
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 (i když nedokončí závod) vyčíst svůj čip 

 

 

Mapa: Salmovka 1:4000 , leden 2022 , mapoval Petr Matula, 

      

Popisy kontrol: Vytiskněte si z ORISu, na shromaždišti a na mapách nebudou 

 

Terén: Občanská zástavba, sídliště, park, kousek lesa.  

 

Časový rozvrh: Prezentace nebude. Zcela výjimečně můžete od 10.00 v místě 

 vyčítání půjčit čip, doplatit startovné ap.  

 10.30 zahájení startu 

  Vyhlašování výsledků neproběhne. 

 13.00 uzavření cíle 

 

Info Covid-19: Závod proběhne podle aktuálně platných nařízení. Prosíme, dodržujte 

 tato nařízení. Přijďte na svůj start a po vyčtení opusťte prostor 

 shromaždiště, zdržujte se co nejkratší dobu. Výsledky zveřejníme v 

 ORISu. 

 

! Upozornění ! : 

! Všichni závodnicí startují na vlastní nebezpečí  ! 

Závod probíhá  i po veřejných komunikacích a za normálního provozu!! 

Dbejte zvýšené opatrnosti !!! Zákaz přelézání plotů ! 

Mrzne, místy zledovatělý povrch , klouže to. 

 
Správný směr přejí pořadatelé z RBK 


