
Bílovický koláč 2022 – Pokyny

Datum: 19. 3. 2022

Pořadatel: SK Radiosport z.s., oddíl ROB

Typ závodu:

Shromaždiště:

Doprava:

Parkování aut:

Prezence: 9:15 – 9:45 Jen pro účely nahlášení změn a půjčení čipů. 

Start 00:

Kontroly a ražení:

Popisy kontrol: Na shromaždišti k volnému odběru. Popisy nebudou vytisknuté na mapě.

Mapa:

Vzdálenosti:

Terén:

Program:

Vyčtení čipů: Po doběhu si nezapomeňte vyčíst, případně vrátit čip v místě prezence.

Občerstvení:

Delší lesní závod, scorelauf (tj. volné pořadí kontrol, není povinnost 
oběhnout všechny). Kontroly jsou různě bodované (viz níže). Pro děti 
klasická fáborkovaná linie.

Bílovice nad Svitavou, sokolovna 49.24623N, 16.67569E (vstup zezadu 
– bude značeno). Bude zde k dispozici WC a místnost na odložení věcí. 
Start i cíl scorelaufu budou na hřišti za sokolovnou.

Doporučujeme přijet autobusem  (75, 210, xS2A) na zast. Bílovice nad 
Svitavou, náměstí. Vzdálenost k centru závodu je 340 metrů, nebude 
značeno. Parkování aut je možné před sokolovnou, na Těsnohlídkově 
náměstí a u vlakového nádraží.

Těsnohlídkovo náměstí 49.2465492N, 16.6731211E
U nádraží 49.2415167N, 16.6734267E
V den závodu nelze parkovat u sokolovny (zákaz zastavení).

10:00. HDD startuje intevalově do času 60, ostatní kategorie startují 
hromadně.

Stojan, lampion, SI. Bezkontaktní režim "AIR" bude vypnutý. Na startu 
bude mazací jednotka a kontrola mazání. Pro kategorii HDD také 
startovací jednotka.

Pro kategorie S-180 a S-120 v měřítku 1:15000 na voděodolném papíru, 
formát mapy A3. Jižní část a západní část stav 2022, severní část 
(mapa Prosba lesa) stav 2017. V nutných případech revidována jen v 
okolí kontrol.

Pro kategorii S-60 v měřítku 1:10000 na voděodolném papíru, formát 
mapy A4, stav březen 2022.

Pro kategorii HDD v měřítku 1:7500 na voděodolném papíru, formát 
mapy A5, stav březen 2022.

Bus – centrum: 340 m
Shromaždiště – start HDD: 760 m (značeno modrobílými fáborky) 
Shromaždiště – cíl HDD: 550 m (kousek od startu)
Shromaždiště – start, cíl SCORELAUFU: 20 – 50 m

Les s hustou sítí cest, kopcovitý. Dobrá průběžnost, místy nepříjemný 
podrost. 

9:15 – 9:45 Prezence
10:00 Start 00, hromadný start kategorií S-60, S-120, S-180
10:00 – 11:00 Start kategorie HDD
13:20 Uzavření cíle

Nezajišťujeme. Hned vedle bude otevřena Výletní restaurace se 
zahrádkou.



Kontakt:

Podrobné pokyny pro kat. HDD:

Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány na shromaždišti. Finální 
výsledky budou zveřejněny po skončení závodu na webu závodu. 
Vyhlášení výsledků nebude.

Petr Matula, tel.: 608 377 069, e-mail: matula.p@centrum.cz

Podrobné shrnutí, jak bude probíhat závod kategorie HDD:

1) Kdykoliv v čase 9:15-9:45 je potřeba dojít na prezenci (zezadu 
sokolovny, bude značeno). Tam vám po nahlášení jména bude zapůjčen 
čip, který slouží k označení kontrol (budeme jen chtít nějaký kontakt pro 
případ, že by jej zapomněl závodník vrátit). Zde si můžete případně 
nechat věci, je zde WC.

2) Poté samostatně odcházíte na start (u rybníčku, bude značeno od 
prezence modrobílými fáborky)

3) Časy startů ve startovní listině jsou jen orientační. Startovat můžete 
kdykoliv v čase 10-11h. Na startu dostanete mapu, na které je fialovou 
barvou nakreslena trať se startem (trojúhelník), cílem (dvojité kolečko) a 
jednotlivými kontrolami. Není potřeba se bát - celá trať bude v terénu 
zároveň i vyznačena červenobílými fáborky. Na jednotlivých kontrolách 
budou oranžovobílé "lampiony" s krabičkou na oražení čipu (ukážeme 
na startu). 

Trať povede po malých pěšinách, bude dlouhá cca 2,8km (ale lze na 
některých místech zkrátit - fáborky slouží pouze jako pomoc těm, kteří 
mapu vůbec nezvládnou). Úplné základy orientačního běhu najdete na 
hlavní stránce v dokumentu Informace pro začátečníky. I když je to 
"závod", není potřeba běžet, pokud nechcete. Někdo bude mít trať 
oběhnutou za 20min, někdo se vrátí z příjemné vycházky za 90min. 
Fáborky vedou i kolem rozhledny U Lidušky.

4) Po doběhnutí do cíle je potřeba dojít zpět na prezenci, vyčíst si čip a 
vrátit jej.

Podrobné pokyny pro kat. S-60, 
S-120, S-180 (scorelauf)

Kódy kontrol jsou vytištěny na mapě. První cifra kódu značí bodový zisk 
(např. kontrola kód 85 je za 8 bodů). Není cílem orazit všechny kontroly. 
Při překročení limitu se odečte 1 bod za každou započatou minutu nad 
stanovený limit. Vítězí ten, kdo dosáhne nejvyššího počtu bodů. Při 
shodném počtu bodů rozhoduje čas oražení cíle. Bodované kontroly 
jsou jen ty, které jsou zakresleny v mapě. Oražení cizí kontroly je za 0 
bodů.

S-180 - 37 kontrol
S-120 - 37 kontrol
S-60 - 21 kontrol

Výkonným běžcům v kategorii S-180 nedoporučujeme požití čipu SI8 s 
kapacitou 30 kontrol. Na prezenci budeme mít případně několik čipů na 
výměnu.

Řeku Svitavu nelze překonat u Blanenského tunelu č. 3 (49.2683186N, 
16.6648678E) z důvodu stavební činnosti. V mapě je oblast 
zašrafovaná. Svitavu lze překonat pouze v Bílovicích (lávka pro pěší a 
silniční most u sokolovny).


