POKYNY
3. závodu Jihomoravské podzimní ligy žactva a dorostu, 11. závodu Jihomoravské ligy
dospělých a veteránů, 10. závodu Ligy Vysočiny, závodu systému Ranking 2016 s
koeficientem 1,00 a veřejného závodu jednotlivců na klasické trati v orientačním
běhu.
Datum konání: sobota, 24. září 2016.
Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým
startem.
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS.
Pořádající subjekt: TJ Tesla Brno – Klub orientačních sportů.
Centrum závodu: Studnicích u Rokytna - (49.6056403N, 16.0916642E). Zahrada Turistické Chaty Studnice a
přes cestu přilehlá louka. http://www.chatastudnice.cz/
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 800m, parkoviště – start 100m, centrum – start 900 m, centrum – cíl
50m.
Plánek centra závodu:

Kategorie věkové: D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21E, D21C, D21D, D35, D45, D55, H10N, H10, H12,
H14, H16, H18, H21E, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
Kategorie veřejného závodu: HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí začátečníci), DH21U-ULTIMATE (zkušení běžci
na mapě bez cest) Trať D/H10N je označena fáborky s možností zkracování a je určena pro nejmladší
začátečníky. Závodníci v kategorii HDR, P a DH21U-ULTIMATE mohou startovat v libovolném startovním čase
až do uzavření startu a závod začíná vložením čipu do startovací jednotky. Kategorie HDR – je určená pro
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rodiče s dětmi, orientačně jednoduchá fáborkovaná trať s možností zkracování, délky 1,4km. Kategorie P – je
určena pro příchozí začátečníky, orientačně jednoduchá trať (na úrovni kat. D/H12), délky 3,4km. Kategorie
DH21U-ULTIMATE – je určena pro zkušené běžce, orientačně náročná trať (na úrovni kat. H35) na mapě bez
cest v mapě, délky 7,7km.
Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na klasické trati.
H/D10N, H/D10 - 20 min., H/D12 - 25 min., H/D14 - 30 min., D16 - 35 min., H16 - 40 min., D18 - 40 min.,
H18 - 45 min., D21E - 65 min., H21E - 85 min., D21C - 45 min., H21C - 65 min., D21D - 35 min., H21D - 40
min., D35 - 40 min., H35 - 50 min., D45 - 35 min., H45 - 45 min., D55 - 30 min., H55 - 35 min., H65 - 30 min.,
HDR - 20 min., P - 25 min., DH21U-ULTIMATE - 50 min.
Délky tratí:

Terén: typicky vysočinský, mírně kopcovitý, dobře průběžný, partie hustníků se sníženou průchodností, v
nadmořské výšce 822 - 650m n. m.
Mapa: Studnice – 1:10 000 a 1:15 000, E = 5 m, stav květen 2014, hlavní kartograf Petr Mareček, rozměr A4,
mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000. Závod se koná na částečně zrevidované ( revize
lesa v okolí tratí) mapě Kopeček 822 ze závodů WRE a Českého poháru na Odranci z roku 2014.
Zvláštní značky: V mapě budou vyznačeny zakázané prostory. Prosíme závodníky, aby se těmto těmto
oblastem vyhnuli nebo jimi proběhli po cestě v případech, kde je to dovoleno (v mapě vyznačeno).
Systém ražení: Elektronické, Sportident (možnost zapůjčení SI-čipu za 10 Kč/den). V případě poruchy
jednotek SI na kontrolách označte průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě.
Mapu s náhradním ražením pak po průběhu cílem předejte ke kontrole. Po doběhu vyčtěte svůj čip a to i v
případě, že závod nedokončíte. Elektronický systém SportIdent, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě
použit dvakrát.
Popisy kontrol: Budou k dispozici na mapě a rovněž v centru formou samoobsluhy.
Parkování osobních aut: Parkování bude značeno z příjezdové silnice ke Studnicím (viz plánek centra).
Parkuje se na louce "nad stožáry" (49.6105639N, 16.0867397E), bude vybíráno parkovné 20 Kč za auto.
Neparkujte prosím přímo v obci Studnice, kde je velmi omezené místo pro parkování.
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Parkování autobusů: Autobusy mohou zajet s účastníky závodu na náves obce, kde si účastníci vystoupí,
autobus se zde otočí odjede zpět ze Studnic a může být odstaven buďto na louce „pod stožáry“ u příjezdové
silnice do Studnic (49.6096558N, 16.0787881E viz plánek parkování autobusů) dle pokynů pořadatele,
parkovné 100 Kč. Nebo v případě, že povrch louky řidič neuzná jako dostatečně způsobilý pro parkování
autobusů, tak je možnost zaparkovat na parkovišti Hotelu Medlov (49.6162931N, 16.0541383E), parkovné
100 Kč, splatné na recepci hotelu Medlov.
Plánek parkování autobusů:

Toalety: Použijte prosím mobilní WC v prostoru centra a cestou na start nebo u restaurace turistické chaty
Studnice.
Trénink: Cestou na start bude k dispozici tréninková mapka v měřítku 1:10.000 a 1:15.000, k vyzvednutí v
altánku u parkování (49.6108436N, 16.0855331E) formou samoobsluhy.

Prezentace: 9.00 – 10:00 v centru závodu.
Startovní listina: Bude zveřejněna na oris.orientacnisporty.cz a v centru.
Start: Intervalový, 00 = 10:30, značeno po modrobílých fáborcích, vzdálenost 900 m. Veřejný závod tj. pouze
kategorie HDR, P a DH21U, má svůj vlastní start o cca 50m dále po modrobílých fáborkách (na dohled od
startu kategorií startující dle startovní listiny). Kategorie HDR, P a DH21U nemají startovní listinu a startují

Strana 3

stav 2016-09-21

libovolně (na krabičku) od času 00 (10:30 hod) do času 120 (12:30 hod).
Cíl: V centru, časový limit je 150 minut.
Povinné úseky: Start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl. Jsou značené červenými fáborky.
Občerstvení v cíli: Po doběhu závodníků bude v cíli podávána voda a šťáva.
Občerstvení v centru: Občerstvení a restaurace v areálu Turistické Chaty Studnice – domácí buchty, polívka,
guláš, těstoviny, bramborové speciality apod. a standardní nápojové menu.
Výdej map: Mapy se nevybírají, ale i přes to zůstává článek 6. Fair play Pravidel orientačního běhu v
platnosti.
Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Celkové výsledky budou zveřejněny na
oris.orientacnisporty.cz.
Vyhlášení výsledků: cca ve 13:30 hod v prostoru centra závodu. V kategorii HDR všichni obdrží drobnou
cenu hned po doběhu – při vyčtení čipu. Vyhlášeni budou první tři v žákovských kategorích H/D10N, H/D10,
H/D12, H/D14.
Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS a
Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2016.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zasílat spolu s vkladem na adresu Radovan Čech, Vavřinecká 8, Brno 624 00.
Jury: Dominik Frýba (SJI), Alexandra Bravená (VBM), Roman Věžník (TTR).
Informace: Zejména na http://www.tbm.cz/2016-ob-oblz/ nebo popřípadě Ondřej Ptáček,
ond.pta@gmail.com, tel. 776 381178.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Strejček, Ondřej Ptáček, hlavní rozhodčí: Radovan Čech, R3, Stavitel tratí:
Ondřej Hlaváč, Ondřej Ptáček, R3.
První pomoc: V centru (MUDr. Jana Grycová).
Upozornění: Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. V průběhu závodu závodníci přebíhají lesní silnici,
na které se ojediněle mohou pohybovat auta a cyklisté. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přebíhání
silničky.
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