
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

 

9. závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu, 

13. závodu oblasti Vysočina  

 

Pořádající subjekt: Tělovýchovná jednota Tesla Brno – Klub orientačních sportů 

 

Druh závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

 

Datum: 15. září 2012 (sobota) 

 

Centrum: Předklášteří u Tišnova, Ski areál Klínek 

49°20'44.520"N, 16°24'1.116"E 

 

Příjezd a parkování: 

na první křižovatce od Brna vlevo a na poslední křižovatce z  opačné strany vpravo se vás ujmou pořadatelé. 

  

Prezentace: 

sobota 15.9.2012 od 8:45 do 9:45 v centru 

 

Start: 

intervalový, 00 = 10:30,  po modrobílých fáborcích a po přeponě podle Pythagora, základna 430 m, výška 99 m,  

3 koridory: 1. nulování čipů, 2. kontrola vynulovaných čipů, 3. start 

(kategorie HDR a P nemá startovní listinu a startuje libovolně v čase 00-88) 

 

Startovní listina: 

je zveřejněna na internetu a bude v centru a na startu 

 

Popisy kontrol: 

k dispozici v centru formou samoobsluhy 

 

Cíl: 

v centru 

 

Mapa:  

Kozí brada 387 Měřítko 1: 10 000, e=5m, stav září (1.polovina) 2012, zpracovaná dle klíče ISOM 2000, velikost A4, hlavní 

kartograf Radovan Čech. Mapa bude vodovzdorně upravena. 

 

Terén: Oblast mapy je situována na západ od Tišnova mezi obcemi Předklášteří, Nelepeč a Žernůvka.  

Terén kopcovitý, nadmořská výška 250 - 480m.n.m., středně hustá síť komunikací.  

V části svahových a vrcholových partií jsou skalní útvary. Menší oblasti s erozními rýhami. 

Průběžnost i viditelnost kolísají od velmi dobré po stíženou. Na mapě se nachází ski areál Klínek. 

 

Zakázané prostory: 

veškerý les kromě cesty na start. Dále je zakázáno vstupovat do oplocenek a nově osázených pasek a na silnici, která ohraničuje 

mapu.  

 

Ražení: 

Elektronický systém SPORTident (SI). Každý závodník je povinen na startu vynulovat a zkontrolovat čip a označit jej na cílové 

čáře v jednotce SI. Kategorie HDR a P startuje v momentě oražení startovací krabičky, kterou bude mít pořadatel v posledním 

startovacím koridoru. 

V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě a v cíli o této skutečnosti 

uvědomte hlavního rozhodčího. Zapůjčené čipy SI je nutno po doběhu vrátit po vyčtení v centru. 

  

Časy vítězů: 

dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na klasické trati 

 

Časový limit: 

120 minut 

 

Výsledky: 

průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné výsledky budou vystaveny na internetu a v rámci JMO zaslány e-mailem 

 

Vyhlášení vítězů: 

ve 13:30. První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom z rukou místostarosty Předklášteří pana Jindřicha Bauera, žáci navíc 

věcnou cenu. Všichni účastníci kategorie HDR dostanou diplom za účast po vyčtení čipu. 

Budou-li přítomni i při vyhlášení, obdrží ještě něco. Kategorie P vyhlášena nebude a nic nedostane. 

  



Občerstvení: 

voda na kontrole č. 43 (D21C, H18, H21C a H35) 

po doběhu voda se šťávou v centru,  

rychlé občerstvení v centru (pivo, limo, káva, párky v rohlíku, guláš paní Ivánkové, buchty od těch našich), 

doporučujeme také restauraci V chaloupkách (víkendové menu, minutky), 

podle nař. vl. 56789/2012 Sb. nebudeme nalévat pančovaný alkohol, opravdu ne. 

 

Šatny: 

Bude velmi pěkné podzimní počasí značky "Babí léto". V centru bude vyhražen prostor pro oddílové stany.  

 

WC: 

v centru . Vzhledem k blízkosti startu nebude zřízeno WC na startu. Buďte k lesu ohleduplní! 

 

Mytí: 

v centru 4 kohouty, umyvadla. Letní koupaliště v Tišnově asi 2 km. 

  

První pomoc: 

v cíli (MUDr. Jana Grycová) 

 

Předpis: 

závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k 

soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2012 

 

Protesty:  

v písemné podobě s vkladem 200,- Kč hlavní rozhodčí 

 

Jury: 

Věra Kolaříková (SBK), Libor Adámek(ABM), René Humlíček (UBM) 

 

Hlavní pořadatelé: 

Ředitel:  Jan Procházka 

Hlavní rozhodčí: Zdenka Kozáková, R3 

Stavební odbor: Zdeněk Liščinský, R3, vedoucí, Jan Procházka, R3, řadový referent 

 

Upozornění: 

(Hlavní rozhodčí tak dlouho navrtávala vedoucího stavebního odboru, až přes jeho důrazný nesouhlas dosáhla svého.) 

Zveřejňujeme výřezy namátkou vybraných kategorií pro představu o jejich grafické složitosti. 

 
 

Poděkování: 

Děkujeme Lesům města Brna, a.s. a lesní správě Černá Hora Lesů České republiky, s.p. za umožnění vstupu do lesních prostor ,   

odboru životního prostředí Městského úřadu Tišnov za povolení této sportovní a kulturní akce, 

nájemcům areálu Klínek za poskytnutí ideálního centra, 

Obecnímu úřadu v Předklášteří za podporu a spolupráci,  

obvodnímu oddělení Policie České republiky v Tišnově za příslib férového jednání   

a Svatému Petrovi za počasí. 

 

Správný směr a příjemný sportovní zážitek přejí členové Klubu orientačních sportů Tesla Brno! 

 

P.S. 

Zveme Vás také na další kulturní akci v Předklášteří, na troubenou Hubertskou mši v klášterním chrámu v neděli 28. října 2012 v 

10 hodin. 


