Jihomoravský kraj
Český svaz orientačních sportů
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu

Sprint
Sprintové štafety
Krátká trať

Brno, 25. až 29. června 2017

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt:
SK Žabovřesky Brno
Datum a druh závodu: pondělí 26. června 2017 – sprint
úterý 27. června 2017 – sprintové štafety
středa 28. června 2017 – krátká trať
Ubytování:
areál VUT
Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent. V případě selhání SI jednotky je nutné orazit
vyznačené políčko na okraji mapy (R1, R2, R3) kleštěmi umístěnými na
stojanu kontroly (v případě poruchy SI jednotky na kontrole, kde jsou dvě SI
jednotky, je závodník povinen použít druhou SI jednotku, až poté využít
ražení do políčka R). Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v cíli. Celkové výsledky budou
zveřejněny na webových stránkách LODM a SK Žabovřesky Brno.
Protesty:
S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Upozornění:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Zdravotnická služba: V centru pouze základní ošetření.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB 2017,
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2017, Soutěžního řádu
soutěží JM oblasti 2017 a schváleného rozpisu.
Jury:
Klimpl Petr (PAR), Kovařík Martin (MSK), Mádlová Iva (KHK).

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý
Hlavní rozhodčí: Jan Zháňal
Stavba tratí: Jan Zháňal (sprint)
Libor Zřídkaveselý (sprintové štafety)
Jakub Zimmermann (krátká trať)

Trénink
25. června 2017 – dopoledne i odpoledne
Centrum:
Mapa:

Délka tréninku:
Občerstvení v cíli:

hřiště u ZŠ Herčíkova v Králově Poli, 49°13'52.7"N 16°35'03.5"E
Královo Pole, 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m, stav jaro 2016, mapa je vytištěna
na PRETEX (není v mapníku), a je tedy vodovzdorně upravena, mapový klíč
ISSOM 2007.
2 300 m, 40 m převýšení, 18 kontrol
Voda

Sprint
26. června 2017 – dopoledne
Centrum:
Mapa:

Doprava:
Start:
Délky tratí:

Časy vítězů:

hřiště u ZŠ Horácké náměstí v Řečkovicích, 49°14'52.5"N 16°35'06.8"E
Řečkovice – sever, 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m, stav červen 2017, mapoval
Adam Chromý (2016) + revize 2017, mapa je vytištěna na PRETEX (není
v mapníku), a je tedy vodovzdorně upravena, mapový klíč ISSOM 2007.
autobusovou linkou LODM na zastávku Letovická (viz info o dopravě LODM)
00 = 10:30, vzdálenost na start 1 000 m, převýšení 30 m
DM – 1 400 m, 20 m převýšení, 13 kontrol
DS – 1 800 m, 34 m převýšení, 17 kontrol
HM – 1 500 m, 24 m převýšení, 15 kontrol
HS – 2 000 m, 50 m převýšení, 17 kontrol
Předpokládané časy vítězů 12 až 15 minut.

Startovní interval:
Startovní čísla:
Popis terénu:

1 minuta
Závodníci je dostanou na prvním oficiálním tréninku.
Část závodního prostoru je typické panelové sídliště. Druhá část prostoru je
stará zástavba s vestavěnými panelovými domy, mezi kterými je velké
množství schodů, zdí, srázů a nepřekonatelných plotů (viz ukázka).
Doporučujeme řádně prohlédnout staré mapy závodního prostoru či použít
Google Street View.

Závodníci při závodě přebíhají na dvou místech frekventovanou silnici.
Vyznačené přechody jsou jasně vyznačeny v mapě (průchodem) a silnice je
v celé své délce vyznačena jako prostor do, kterého nelze vstoupit.

Povinné úseky:

Doporučené obutí:
Občerstvení v cíli:
Karanténa:
Popisy kontrol:
Výběr map:
Mytí:
WC:
Vyhlášení výsledků:

V prostou závodu nejsou žádné umělé překážky.
Označené oranžovými fáborky nebo koridory:
Start – mapový start, cca 50 m,
Poslední kontrola – cíl, cca 50 m.
Doporučujeme obuv se špunty nebo hladkou atletickou obuv.
Šťáva nebo voda v cíli.
Není.
Pouze v centru závodu.
Mapy se vybírají a budou se vydávat po startu posledního závodníka od 11:00
V ZŠ Horácké náměstí.
V ZŠ Horácké náměstí.
V cca 11:30 v centru závodů – vyhlašuje se 1. až 6. místo.
Medailové vyhlášení dle rozpisu LODM.

Sprintové štafety
27. června 2017 – dopoledne
Centrum:
Mapa:

Doprava:
Start:
Pořadí úseků:
Startovní čísla:

Délky tratí:

Časy vítězů:
Startovní čísla:
Popis terénu:

Průběh závodu:

Vzorová předávka:
Povinné úseky:

Doporučené obutí:
Občerstvení v cíli:
Karanténa:
Popisy kontrol:
Výběr map:
Mytí:

hřiště u ZŠ Horácké náměstí v Řečkovicích, 49°14'52.5"N 16°35'06.8"E
Řečkovice – jih, 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m, stav červen 2017, mapoval Jan
Drbal, mapa je vytištěna na PRETEX (není v mapníku), a je tedy vodovzdorně
upravena, mapový klíč ISSOM 2007.
Autobusovou linkou LODM na zastávku Letovická (viz info o dopravě LODM).
DHM – 10:15, DHS – 11:15
D–H–H–D
první úsek – černá
druhý úsek – fialová
třetí úsek – modrá
čtvrtý úsek – červená
DHM – 1. a 4. úsek – 1 800 m, 30 m převýšení, 15 kontrol
DHM – 2. a 3. úsek – 2 000 m, 35 m převýšení, 16 kontrol
DHS – 1. a 4. úsek – 2 000 m, 35 m převýšení, 16 kontrol
DHS – 2. a 3. úsek – 2 300 m, 45 m převýšení, 18 kontrol
Předpokládané časy vítězů 12 až 15 minut na úseku.
Závodníci je dostanou na prvním oficiálním tréninku.
Rovinaté panelové sídliště s herními prvky a hřišti mezi domy. V průběhu
závodu závodníci dvakrát přebíhají frekventovanou silnici. Oba přeběhy jsou
značeny a budou hlídány pořadateli.
Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví cca 4
minuty před startem své kategorie. Na vstupu do tohoto prostoru si vynulují
a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na
začátek orientace. Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku orazí
cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj
čip a odevzdá mapu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího
prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si
sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním
číslem. Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Všechny kategorie mají na trati diváckou kontrolu.
Pořadí štafet v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová
kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí
závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku
vložení SI čipu do cílové jednotky.
V 10:00.
Označené oranžovými fáborky nebo koridory:
Start – mapový start, cca 150 m,
Poslední kontrola – cíl, cca 50 m.
Doporučujeme obuv se špunty nebo hladkou atletickou obuv.
Šťáva nebo voda v cíli.
Není.
Pouze na mapě.
Mapy se vybírají a budou se vydávat po startu posledního závodníka od cca
12:30.
V ZŠ Horácké náměstí.

WC:
Vyhlášení výsledků:

V ZŠ Horácké náměstí.
V cca 12:30 v centru závodů – vyhlašuje se 1. až 6. místo.
Medailové vyhlášení dle rozpisu LODM.

Krátká trať
28. června 2017 – dopoledne
Centrum:
Mapa:

Doprava:
Start:
Délky tratí:

Časy vítězů:
Startovní čísla:
Popis terénu:
Prostor závodu:
Startovní interval:
Povinné úseky:

Občerstvení v cíli:
Karanténa:
Popisy kontrol:
Výběr map:
Mytí:
WC:
Vyhlášení výsledků:

louka v Zamilovaném háji, 49°14'31.2"N 16°35'51.7"E
Zamilovaný háj, 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, stav květen 2017, mapoval Petr
Matula, mapa je vytištěna na PRETEX (není v mapníku), a je tedy
vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2017.
autobusovou linkou LODM na zastávku Letovická (viz info o dopravě LODM).
Odtud 1 100 m pěšky.
00 = 10:30, vzdálenost na start 500 m, převýšení 60 m
DM – 3 100 m, 150 m převýšení, 17 kontrol
DS – 3 600 m, 155 m převýšení, 16 kontrol
HM – 3 500 m, 170 m převýšení, 19 kontrol
HS – 4 0200 m, 190 m převýšení, 16 kontrol
Předpokládané časy vítězů – kategorie HM a DM 25 minut, kategorie DS a HS
30 minut.
Závodníci je dostanou na prvním oficiálním tréninku.
Kopcovitý, převážně listnatý terén. Místy více zarostlý sezónní vegetací. Hustá
síť komunikací. Převážně terénní a porostové detaily.
Veškerý les v okolí louky v Zamilovaném háji.
2 minuty
Označené oranžovými fáborky nebo koridory:
Start – mapový start, cca 50 m,
Poslední kontrola – cíl, cca 100 m.
Šťáva nebo voda v cíli.
Není.
Pouze v centru závodu.
Mapy se vybírají a budou se vydávat po startu posledního závodníka od 12:30
Není.
Chemické v cíli závodu.
v cca 13:00 v centru závodů – vyhlašuje se 1. až 6. místo.
Medailové vyhlášení dle rozpisu LODM.

Jan Zháňal
hlavní rozhodčí

Libor Zřídkaveselý
ředitel závodu

Je zakázáno nosit do prostoru závodu (centra závodu, startu, …)
jakoukoliv starou mapu závodního prostoru.

