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POKYNY 
 

 

1. závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu, 

závodu systému Ranking s koeficientem 1.00, 

veřejného závodu 

Pořádající orgán: 

Jihomoravská oblast ČSOS 

Pořádající subjekt: 

TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů 

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

Datum: 

1. dubna 2017 (sobota) 

Centrum závodu: 

Brno – Útěchov, sportovní areál 

49.2908150N, 16.6310264E 

Příjezd a parkování: 

Parkování za poplatek 20,- Kč na parkovišti za sportovním areálem s příjezdem ze silnice Útěchov-Adamov, bude 

řízeno pořadateli, dbejte prosím jejich pokynů. 

Po naplnění kapacity a v případě nepříznivého počasí neumožňující vjezd na parkoviště, v přilehlých ulicích obce 

Útěchov. Respektujte prosím soukromé pozemky a vjezdy do objektů. 

Z důvodu omezené kapacity parkovacích míst využijte možnosti MHD, bus č. 57. 

Prezentace: 

V centru závodu od 9:00 do 9:45 hodin. Dohlášky na místě dle možností pořadatele pouze do 9:45. 

Kategorie P a HDR budou mít vyhrazeno samostatné prezentační místo a prezentovat se mohou do 11:00. 

Vzdálenosti: 

Parkoviště – centrum: do 100 m. 

Centrum – start: 1000 m. 

Cíl – centrum: 200 m. 

Start: 

Intervalový, 00 = 10:30, po modrobílých fáborcích, vzdálenost 1000 m. 

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

Kategorie HDR a P nemá startovní listinu a startuje libovolně v čase 10:30 – 12:00. 

Startovní listina: 

Bude zveřejněna na webu závodu - http://www.tbm.cz/2017-ob-oblz/, v centru a na startu. 

Popisy kontrol: 
K dispozici v centru formou samoobsluhy. 

Cíl: 

V centru, uzavření cíle v 15:00. 

http://www.tbm.cz/2017-ob-oblz/
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Mapa: 
Zavíravá 525, měřítko 1: 15 000, e=5 m, pro kategorie D16, D18, D21C, D21D, D35, H16, H18, H21C, H21D, H35 

Zavíravá 525 – jih, měřítko 1: 10 000, e=5 m pro ostatní kategorie 

Stav duben 2017, zpracovaná dle klíče ISOM 2000, velikost A4, hlavní kartograf Petr Matula. Mapa bude vodovzdorně 

upravena. 

Mapa bude k prohlédnutí v centru. 

Mapa nebude vybírána v cíli, dodržujte zásady fair play! 

Zvláštní mapové značky: 

- hnědý křížek – plošinka 

- zelený křížek – vývrat 

- zelené kolečko – výrazný strom 

- černý křížek – dřevěný objekt 

- černé kolečko – triangulační tyč 

Terén: 
Terén kopcovitý, nadmořská výška 350–525 m.n.m. Příměstský les se středně hustou sítí komunikací, menší členité 

oblasti s údolíčky a rýhami. Průběžnost i viditelnost kolísají od dobré po ztíženou. 

Zakázané prostory: 

Prostorem závodu je veškerý les (kromě značené cesty na start), do kterého je zákaz vstupu mimo vlastní závod. Dále je 

zakázáno v průběhu závodu vstupovat do oplocenek a nově osázených pasek a na frekventovanou silnici vedoucí po 

východním okraji mapy. Zakázaným prostorem jsou také cesty označené v mapě symbolem 711 – zakázaný postup 

(fialové křížky). 

Ten (ta), kdo poruší výše uvedené zákazy, nahlásí to v cíli rozhodčímu a bude diskvalifikován(a). 

Ražení - elektronický systém SPORTident (SI): 
Každý závodník je povinen na startu vynulovat a zkontrolovat čip a v cíli orazit cílovou SI jednotku. Závodníci v 

kategorii HDR a P startují v momentě oražení startovací krabičky, kterou bude mít startér v posledním startovacím 

koridoru. 

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

skutečnosti uvědomte rozhodčího. Ihned po doběhu proveďte vyčtení čipu v místě prezentace, a to i v případě, že závod 

nedokončíte. 

Zapůjčené čipy SI je nutno po vyčtení vrátit pořadatelům, v případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 800,- Kč. 

Časy vítězů: 

Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod Jihomoravské ligy na klasické trati. 

Časový limit: 

150 minut 

Výsledky: 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné výsledky budou publikovány na webu závodu - 

http://www.tbm.cz/2017-ob-oblz/ a v systému ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz/  

Vyhlášení vítězů: 

Od 14:00 (bude upřesněno). 

Budou vyhlášeni první tři závodníci v žákovských kategoriích a vítězové ostatních kategorií kromě kategorie P. 

Závodníci obdrží diplom a věcnou cenu.  

Všichni účastníci kategorie HDR dostanou po vyčtení čipu malou odměnu. 

Občerstvení: 

V lese na kontrole formou samoobsluhy (voda v PET lahvích) – označeno v popisech. 

Po doběhu voda se šťávou v centru. 

V centru bude k dispozici také občerstvení, zajišťované pořadateli závodu - pivo, limo, čaj, káva, párky apod. 

 

http://www.tbm.cz/2017-ob-oblz/
http://oris.orientacnisporty.cz/
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Převlékání: 
V centru bude vyhrazen prostor pro oddílové stany.  

V případě nepříznivého počasí budou k dispozici šatny. 

K převlékání využijte také vlastní automobily. 

WC: 

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

Mytí: 

V centru. 

První pomoc: 

V centru (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 2017. 

Upozornění: 

V lese probíhá těžba dřeva. Nové paseky v okolí kontrol jsou v mapě aktualizovány, mohou se však vyskytnout nové. 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru pouze se souhlasem ředitele závodu. 

Ostatní: 

Závodu se zúčastní také firma SANASPORT. Na místě budou odborníci nápomocni s výběrem typologicky 

správné běžecké obuvi na orientační běh. Budou připraveny nové kolekce. K dispozici bude  

také platební terminál s možností platby kartou. Více informací na www.sanasport.cz 

 

Protesty: 

Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.  

Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Zdenka Kozáková,  

Ramešova 4, 612 00 Brno 

Jury: 

Bude nabídnuto: Libor Adámek (ABM), Alexandra Bravená (VBM), Radim Kheil (PBM) 

Funkcionáři: 

ředitel: Jan Gryc 

hlavní rozhodčí: Zdenka Kozáková (R1) 

stavitel tratí: Radovan Čech (R2) a Jan Sedlář 

Poděkování: 
Děkujeme:  

Mendelově univerzitě v Brně/ ŠLP Křtiny za umožnění vstupu do lesních prostor,   

Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna za povolení této sportovní a společenské akce. 

A dále těmto sponzorům: 

Sanasport 

Inasport 

AliaSystem 

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

 

 

http://www.sanasport.cz/

