
Český svaz orientačních sportů 
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu 

 

 

Mistrovství České republiky ve sprintu 
Veteraniáda České republiky ve sprintu  

Český pohár v orientačním běhu 2014 (1. závod) 
INOV-8 CUP – žebříček A v orientačním běhu 2014 (1. závod) 
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Datum konání: Čtvrtek 8. 5. 2014 závod ve sprintu 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
Pořádající subjekt:  SK Žabovřesky Brno (ZBM) 
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý 
 Hlavní rozhodčí: Miroslav Hlava, R1 
 Stavba tratí: Jan Zháňal, R2 
 Jury: Martin Janata, Pavel Kubát, Jan Mrázek 
Shromaždiště: Znojmo, Základní škola Mládeže 3; 48°51'25.299"N, 16°3'26.962"E 
 Upozorňujeme, že zde není prostor pro stavbu vlastních oddílových stanů. 
Program: 12:00 – 13:00   Závod H21 (vyhlášení výsledků přesně v 12:50) 
 13:00 – 14:00   Závod D21E (vyhlášení výsledků přesně v 13:50) 
 14:00 – 15:00   Závod DH16 – 20 



 15:00 – 16:30 Závod ostatních kategorií 
 16:30 vyhlášení ostatních kategorií 
Parkování: Oficiální parkoviště pro naše závody: 
 48°50'21.8"N 16°03'28.8"E – velkokapacitní parkoviště u koupaliště (2 300 m) 
 Další doporučená parkoviště ve Znojmě: 
 Směr Praha 
 48°51'28.3"N 16°03'13.0"E – parkoviště u fotbalového stadionu (420 m) 
 48°51'36.9"N 16°02'51.7"E – dvě parkoviště na Náměstí Svobody (930 m) 
 48°51'36.2"N 16°02'39.4"E – dvě parkoviště u zimního stadionu (1 200 m) 
 Směr Brno 
 48°51'21.2"N 16°03'57.8"E – parkoviště u hřbitova (850 m) 
 48°51'21.1"N 16°04'14.8"E – parkoviště BAUMAX, ASKO nábytek (1 100 m) 
 Směr Vídeň 
 48°50'21.8"N 16°03'28.8"E – velkokapacitní parkoviště u koupaliště (2 300 m) 
 48°51'09.8"N 16°03'10.5"E – parkoviště Náměstí Republiky (700 m) 
 48°51'18.3"N 16°03'14.7"E – parkoviště u Husových sadů (450 m) 
 Zakázaná parkoviště: 
 Je zakázáno vjíždět do historického centra města Znojma a parkovat tak na 

parkovištích v prostoru závodu. 
Prezentace: V centru závodu: 
 10:00 – 14:00 hod. 
 Možnost dohlásit pouze na místa vakantů. 
 Na prezentaci budeme chtít:  
  zaplatit neuhrazené vklady, 
  (náš bankovní výpis bude aktuální k čtvrtečnímu ránu). 
 Na prezentaci obdržíte:   
  pokyny, doklad o zaplacení vkladu,  
  čipy na zapůjčení objednané v přihlášce. 
Mapa:  Znojmo, 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m 
  Mapovali Zdeněk Rajnošek a Jakub Zimmermann 
 Stav duben 2014, mapový klíč ISSOM 2007; mapy budou vodovzdorně upravené. 
 Mapy budou v cíli vybírány do 15:00. 
 Zvláštní mapové značky: 
  černý křížek – prolézačka 
  zelený křížek – vývrat 
Zakázané prostory: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě 

zakresleny mapovými značkami: 
 201 Neschůdný sráz 
 521.1 Nepřekonatelná zeď 
 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada 
 526.1 Budova 

 Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 Oblast 
se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast. Neuposlechnutí těchto zákazů bude 
trestáno diskvalifikací! 

Tréninková mapka: Tréninkovou mapku obdrží závodníci mistrovských kategorií v karanténě a ostatní při 
východu z centra závodu. Tato mapka slouží i pro cestu na start (cesta je vyznačena 
v mapě i ve městě modro bílými fáborky). 

Terén: Centrum města Znojma (zástavba, široké ulice, úzké uličky, průchody, schody, parky) 
 Běžecký podklad – 90 % zpevněný povrch a 10 % nezpevněný povrch. Je velmi 

nepravděpodobné, že byste při závodě museli řešit probíhání oblastí se zakázaným 
vstupem. Jediné místo, které v prostoru závodu je, bude vyznačeno, aby nemohlo 
dojít k zbytečným diskvalifikacím. 



Omezení obutí: Je přísně zakázáno běžet v botách s hřeby; vzhledem k charakteru podložky je 
doporučena atletická obuv. 

Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč. 
 Upozorňujeme, že některé kontroly mohou být velmi blízko sebe. Může se tedy stát, 

že vzdálenost mezi nimi urazíte za kratší dobu než 3 sec., což je minimální doba mezi 
oražením dvou kontrol u čipu Sportident 11. Z tohoto důvodu žádáme majitele čipů 
verze 11, aby zvážili zapůjčení čipu jiné verze. V případě chybějící kontroly z tohoto 
důvodu bude závodník diskvalifikován. 

Popisy: na startu v koridoru – 2 min, k dispozici budou nůžky, izolepy a zvýrazňovače. 
Prostor závodu: Vyznačen v přiloženém plánku. Do prostoru závodu ani nevjíždějte z důvodu 

parkování. Vstup do prostoru závodu před 11:30 bude trestán diskvalifikací. Závodní 
prostor je uzavřen pro účastníky závodu. 

 Závodníci Veteraniády a veřejného závodu, kteří chtějí sledovat závod hlavních 
kategorií, získají mapu s cílem závodu od 11:30 v centru závodu, v mapě bude 
vyznačena oblast prostoru závodu, do které bude umožněn vstup bez diskvalifikace = 
cíl, divácky atraktivní části závodu (prosím dodržujte pravidla fair play). 

 V prostoru cíle bude k dispozici velkoplošná obrazovka, na které budete moci 
sledovat průběh závodu. 

Startovní čísla: Startovní čísla mají pouze závodníci kategorií M ČR. Čísla jsou vydávána formou 
samoobsluhy v karanténě a budou vybírána v cíli. 

Karanténa: Karanténa je umístěna ve druhé budově školy. Příchod do karantény bude značen. 
K dispozici bude voda, WC. 

 Karanténa platí pro všechny mistrovské kategorie a uzavírá se v 11:30. 
 Centrum – karanténa 50 m 
 Karanténa – start do 1 200m 
 V karanténě je přísný zákaz používání jakýchkoliv prostředků komunikace a je 

zakázáno využívat jakékoliv mapy, které zobrazují jakýmkoliv způsobem prostor 
závodu, pod možností diskvalifikace. Prosíme, dodržujte zásady fair-play. 

Start: 00 ve 12:00 hod. 
Vzdálenost na start ze shromaždiště – do 1 200 m (přesná vzdálenost bude 
uvedena na tréninkové mapě) 

  Značeno modrobílými fáborky. 
 Kategorie HDR může startovat v libovolném startovním čase v rozmezí 180 až 240. 
Pro závodníky kategorií DH21 zajištěn přesun oblečení ze startu do cíle. 
Pro kategorie DH16-20 zajištěn přesun věcí ze startu do karantény. 
Pro ostatní kategorie zajištěn přesun věcí ze startu do centra závodu. 

Upozornění: Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý 
závodník závodí na vlastní nebezpečí. 

Povinné úseky: Značené oranžovými fáborky nebo koridory.  
 Start – začátek orientace 70 m 
 Poslední kontrola – cíl 50 m (nedoporučujeme SI verze 11 !!!) 

 V prostoru závodu jsou umístěny radiokontroly, ze kterých budou podávány 
informace o průběhu závodu. V místě cíle zprostředkován televizní přenos kategorií 
DH21. 

Průběžné výsledky: Budou vyvěšovány v cíli a poběží online také na stránkách http://splits.racom.eu/.  
Cíl: Centrum – cíl: do 1 000m (nebude značeno – závodníci dostanou v cíli mapu 

s vyznačenou cestou z cíle do centra závodu) 
 Pro doběhnuté závodníky lahev vody (0,5 l s nebo bez bublinek). 
 Uzavření cíle bude v 17:00 
Časový limit: 45 minut pro všechny kategorie 
Výdej map: 15:00 hod v cíli závodu 
První pomoc: V prostoru cíle. 



Občerstvení: Není pořadateli zajišťováno. 
Umývání: Sprchy ve škole. 
WC: V centru, v karanténě a na předstartu provizorní TOI TOI (2 x). 
Vyhlášení výsledků: Kategorie DH21: ihned po skončení jejich závodu proběhne v prostoru cíle vyhlášení 

prvních 6 závodníků. 
 Ostatní kategorie v 16:30 opět v prostoru cíle. Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. 

místě v kategoriích DH10C, DH12C, DH14C, dále závodníci mistrovských kategorií a 
závodníci Veteraniády ČR. 

Protesty:  Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB 
čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Miroslav Hlava, Tyršova 397, 798 52 
Konice. 

Informace: http://mcr2014.eob.cz/  
 Libor Zřídkaveselý, zr@sky.cz,  tel. 604 996 773 
Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2014 
Délky tratí:  
 Kategorie délka převýšení počet kontrol Kategorie délka převýšení počet kontrol 
 D21 2 000 m 105 m 16 H21 2 200 m 120 m 18 
 
 D16 1 600 m 70 m 11 H16 1 800 m 70 m 13 
 D18 1 600 m 90 m 11 H18 1 800 m 95 m 13 
 D20 1 800 m 85 m 12 H20 2 000 m 115 m 15 
 
 D10C 1 100 m 20 m 9 H10C 1 100 m 20 m 9 
 D12C 1 100 m 20 m 7 H12C 1 100 m 20 m 7 
 D14C 1 300 m 60 m 10 H14C 1 400 m 90 m 9 
 D18C 1 600 m 50 m 9 H18C 1 800 m 45 m 13 
 D21A 1 900 m 90 m 14 H21A 2 200 m 110 m 16 
 D21B 1 700 m 55 m 11 H21B 1 900 m 100 m 12 
 D35 1 800 m 85 m 12 H35 1 900 m 110 m 15 
 D40 1 800 m 85 m 12 H40 1 800 m 95 m 13 
 D45 1 600 m 90 m 11 H45 1 800 m 95 m 11 
 D50 1 600 m 70 m 11 H50 1 800 m 70 m 13 
 D55 1 600 m 70 m 11 H55 1 600 m 75 m 11 
 D60 1 500 m 35 m 11 H60 1 600 m 75 m 11 
 D65 1 500 m 35 m 11 H65 1 400 m 55 m 9 
 D70 1 500 m 35 m 11 H70 1 400 m 55 m 9 
     H75 1 400 m 55 m 9 
 P 1 700 m 45 m 11 
 HDR 1 100 m 15 m 8 
 
Upozornění: Kategorie D21 (pouze tato!!!) má dvě mapy umístěné z obou stran v mapníku (= má 

výměnu mapy). První mapa končí na 7 kontrole. Po otočení je v místě 7. kontroly 
start a trať dále pokračuje 8 kontrolou až cílem. 

 
 
 
    
 
 

 Miroslav Hlava Libor Zřídkaveselý 
 hlavní rozhodčí ředitel závodu 


