
Český svaz orientačních sportů – Asociace školních sportovních klubů 
 

P O K Y N Y 
Celostátního finále přeboru škol v orientačním běhu 2019 

Brno – Lesná, 5. června 2019 
 
 
Datum: středa 5. června 2019 
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno 
Místo: Brno, Lesná – ZŠ Blažkova (viz plánek na www stránkách) 
Doprava: a) vlastními dopravními prostředky, parkování zdarma (i včetně autobusů) na 

parkovištích podle plánku 
 b) MHD z nádraží Brně, Dolní nádraží autobusem nebo pěšky (cca 1 km) na hlavní 

nádraží, kde je velký terminál MHD. Odtud tramvají číslo 9 na konečnou „Čertova 
rokle“, odtud cca 1 km pěšky.  

Převlékání: na louce na shromaždišti 
Prezentace: Na shromaždišti do 11:00 hod., vedoucí každé školy obdrží obálku s čipy, jejichž 

zapůjčení si objednali 
Start: Intervalový od 11:30, vzdálenost na start 200 m 
Parametry tratí: kategorie – délka – převýšení – počet kontrol 
 D7 – 2,640 km – 90 m – 17 kontrol 
 D9 – 2,930 km – 110 m – 17 kontrol 
 DS – 3,270 km – 120 m – 20 kontrol 
 H7 – 3,000 km – 110 m – 16 kontrol 
 H9 – 3,390 km – 125 m – 18 kontrol 
 HS – 3,880 km – 130 m – 21 kontrol 
 VIP – 2,830 km – 110 m – 15 kontrol 
 Trať VIP je určena pro případné zájemce z řad pedagogického doprovodu, či jiné 

účastníky (přihlášky jsou možné i na prezentaci – do počtu připravených map); 
závodníci v této kategorii startují libovolně do času 60 na startovací krabičku. 

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky 
Mapa: Čertova rokle, měřítko 1:4000, ekvidistance 2,5 m, ISSOM 2019, stav květen 2019, 

hlavní kartograf Petr Matula. Mapa je vodovzdorně upravena = PRETEX. 
Terén: Členitý terén parku Čertova rokle uprostřed sídliště Lesná, Samotné sídliště je 

tvořeno panelovými domy a parkovou úpravou mezi nimi. 
Systém ražení: Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit 

vícekrát. 
Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu 
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Cílová 
krabička bude zapnuta v BEACON módu. V případě poruchy označovacího zařízení 
orzate mechanickým způsobem do libovolného místa na mapě. Měření času 
s přesností na celé sekundy. 

Zakázané značky: V prostoru závodu jsou nepřekonatelné některé zdi a srázy, které pokud jsou 
nakresleny tlustou černou čarou opravdu nelze překonat. Ostatní záludnosti, které 
se občas na sprintových mapách objevují, v Brně na Lesné nejsou. 

Popisy kontrol: piktogramy – jsou pouze na shromaždišti = na mapě nejsou 
WC: ve škole, bude označeno (POZOR: zákaz vstupu do prostorů WC v botech s hřeby) 
Mytí: umyvadla ve škole na WC 
Občerstvení: po doběhu v cíli 



Vyhlášení výsledků: v 13:20 hod., vyhlášeno a diplomem s drobnou cenou bude odměněno prvních 6 
závodníků v každé kategorii jednotlivců (pořadí vyhlašování: D7, H7, D9, H9, DS, HS); 
ceny nelze převzít v zastoupení; na závěr budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy v obou 
kategoriích (základní i střední školy) 

Upozornění: Účastníci závodu se ho účastní na vlastní nebezpečí. 
Pořadatelský orgán:  Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů  
Hodnocení:  Do soutěže škol ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Body se 

přidělují podle počtu zúčastněných škol x 2 (tzn., že v případě 12 škol se prvnímu 
v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně; další závodníci školy již nebodují 
ani body neberou).  
Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou, které získala škola 
v jednotlivých kategoriích.  
Body do soutěže škol se sčítají: 

v kategorii základních škol DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) 
v kategorii středních škol DV+ HV (DS + HS) 

Školy jsou v hodnocení seřazeny podle počtu bodů sestupně, V případě rovnosti 
bodů rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících závodníků školy. 
Mezi školami budou vyhlášeny tři nejlepší základní a tři nejlepší střední školy. 
V kategoriích jednotlivců budou vyhlášeni nejlepší závodníci na 1. – 6. místě.  

Plánek centra závodu:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjemné zážitky a hodně úspěchů vám přejí 
pořadatelé 

 
 
 

   
 


