
 
 

Český svaz orientačních sportů 
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu 

 

 
Mistrovství České republiky sprintových štafet 
Veteraniáda České republiky sprintových štafet  

Mistrovství České republiky ve sprintu 
Veteraniáda České republiky ve sprintu  

Manufaktura Český pohár v orientačním běhu 2017 (1. závod) 
INOV-8 CUP – žebříček A v orientačním běhu 2017 (1. závod) 

4. závod Jihomoravské ligy  
veřejný závod v orientačním běhu 

 

Brno, 6. a 7. května 2017 
 

 
 

    
 



Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
Pořádající subjekt:  SK Žabovřesky Brno 
Centrum závodu:  Brno, ZŠ a MŠ Kotlářská 4 – 49.2055811N, 16.5976275E 
Prezentace: V centru závodu: 
 sobota 11.00 – 13.00 hod. 
 neděle 7.30 – 8.30 hod. 
Ubytování:  Oddíly, které si objednaly ubytování, obdrží informace na prezentaci. 
Upozornění:  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Při některých závodech se běhá v místech, kde je umožněn provoz aut a tramvají. Rychlost 
dopravních prostředků je omezena dopravními značkami. Dbejte zvýšené opatrnosti. Zejména 
u tramvaje nezapomeňte, že je vždy silnější. 

Prostor závodu: Od pátku 5. května od 18:00 je zakázáno vstupovat do prostoru závodu – prostor je omezen 
starými mapami Brno (2003), Lužánky (2007), Kraví hora (2005) a Špilberk (2002). 

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. 

Směrné časy: Směrné časy vítězů všech kategorií závodu jednotlivců a štafet dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu 
soutěží OB ČSOS a soutěžního řádu Jihomoravské oblasti. 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v cíli. Celkové výsledky budou zveřejněny na webových 
stránkách závodu a v systému ORIS. 

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: Cahel Marek (LCE), Fiala Jan (BBM), Otrusina Jiří (JPV). 
 

  
 

Příjezd a parkování 
Pro příjezd k centru závodu doporučujeme využít velký městský okruh a v městské části Žabovřesky sjet před či 
za „Královopolským tunelem“ směr centrum (obrázek je schematický a zejména při příjezdu od Olomouce nelze jen takto 
lehce zahnout doleva, ale je potřeba trochu kličkovat městskou částí). Pro parkování pak doporučujeme využít parkoviště 
v blízkosti Právnické fakulty, Magistrátu města Brna či místní dominanty – tří výškových nepřehlédnutelných budov. 
Červeně vyznačená parkoviště jsou neplacená, modře vyznačené parkoviště je placené. Všechny tato parkoviště mají 
dostatečnou kapacitu a vzhledem k rozlehlosti území nebudeme parkování organizovat.  
Vzdálenost od parkovišť do centra závodu je cca 500 až 700 m. 
 



Mistrovství ČR sprintových štafet 
mistrovství, veteraniáda, veřejný závod 

6. května 2017 – odpoledne 
 
Centrum:  Brno, ZŠ a MŠ Kotlářská 4 – 49.2055811N, 16.5976275E 
Cíl: Vzdálen od centra závodu cca 1 200 m. 
Upřesňující informace: Všichni závodníci obdrží detailní pokyny, které budou obsahovat informace o karanténě, 

vzdálenostech, doporučené obuvi při příchodu do centra závodu. 
Občerstvení: Občerstvení bude zajištěno pouze v centru závodu. 
WC: V centru závodu a v blízkosti cíle. 
Mytí: V centru závodu – kapacita teplé vody je neomezena. Jen počet sprch je omezený, prosíme 

o trpělivost. 
Občerstvení v cíli: Voda, v blízkosti cíle závodu. 
Karanténa: Bude jen pro závodníky kategorií DH18 a DH21. Karanténa bude začínat ve 14:00 a končit 

v 15:45. 

Zvláštní značky:   
Prostor závodu:  Centrum Brna a přilehlá zástavba, parky (některé jsou členité, některé rovinaté), sportovní 

a firemní areály. Detailní upřesnění v den závodu. 
Doporučené obutí: Doporučujeme obuv se špunty nebo hladkou atletickou obuv. Finální doporučení bude 

zveřejněno společně s délkami tratí ve čtvrtek večer. 
Soupisky štafet:  Vyplněním v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz - nejpozději do: 
 soboty 6. května do 12:00 
 Výjimečně lze odevzdat nebo opravit soupisky na prezentaci nebo v cíli závodu nejpozději však 

do 13:30. 
Startovní čísla:  Výdej v sobotu od 11:00 do 13:00 na prezentaci. 
Mapa:  1: 4 000, ekvidistance 2m, rozměr A4, stav duben 2017, hlavní kartograf Jan Drbal, mapa je 

vytištěna na PRETEX (není v mapníku), a je tedy vodovzdorně upravena, mapový klíč ISSOM 
2007. 

 Zadní strana mapy je označena – číslo štafety/číslo úseku. 
Popisy kontrol: Pouze na mapách. 
Start: 14:00 v cíli ve vlnách podle jednotlivých kategorií. Čas startu je uveden u parametru tratí. 
Průběh závodu:  Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 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.  

Vzorová předávka:  Vzhledem ke karanténě nebude, neboť by nebylo komu co ukazovat. 
Povinné úseky:  Označené oranžovými fáborky nebo koridory: 
 Start – mapový start, cca 170 m, 
 Poslední kontrola – cíl, cca 140 m.  
Uzavření cíle:  Cíl se uzavírá po doběhnutí poslední štafety, nejpozději v 18:30. 



Hromadný start: Start neodstartovaných úseků bude vyhlášen rozhlasem, ale nepředpokládáme, že by byl 
potřeba. 

Vyhlášení výsledků:  V cíli závodu průběžně po ukončení jednotlivých kategorií. 
Ceny obdrží první tři klubové štafety v kategoriích DH18, DH21, DH140, DH180, DH220, DH260, 
DH14, MIX, DH21A. 

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý 
 Hlavní rozhodčí: Miroslav Hlava, R1 
 Stavba tratí: Jakub Zimmermann, R2 
Délky tratí: Budou zveřejněny ve čtvrtek večer. 
 

Mistrovství ČR ve sprintu 
kvalifikace D21 a H21, Veteraniáda, Jihomoravská liga, veřejný závod 

7. května 2017 – dopoledne 
 
Centrum:  Brno, ZŠ a MŠ Kotlářská 4 – 49.2055811N, 16.5976275E 
Cíl: Vzdálen od centra závodu max. 1 200 m. 
Upřesňující informace: Všichni závodníci obdrží detailní pokyny, které budou obsahovat informace o karanténě, 

vzdálenostech, doporučené obuvi při příchodu do centra závodu. 
Občerstvení: Občerstvení bude zajištěno pouze v centru závodu. 
WC: V centru závodu, v karanténě, na startu a v blízkosti cíle. 
Mytí: V centru závodu – kapacita teplé vody je neomezena. Jen počet sprch je omezený, prosíme 

o trpělivost. 
Občerstvení v cíli: Voda, v blízkosti cíle závodu. 
Karanténa: Bude jen pro závodníky kategorií D21 a H21. Karanténa bude začínat v 9:30 a končit v 10:10. 

Zvláštní značky:   
Prostor závodu:  Centrum Brna a přilehlá zástavba, parky (některé jsou členité, některé rovinaté), sportovní 

a firemní areály. Detailní upřesnění v den závodu. 
Doporučené obutí: Doporučujeme obuv se špunty nebo hladkou atletickou obuv. Finální doporučení bude 

zveřejněno společně s délkami tratí ve čtvrtek večer. 
Startovní čísla:  Při kvalifikaci nejsou použita startovní čísla. 
Mapa:  1: 4 000, ekvidistance 2m, rozměr A4, stav duben 2017, hlavní kartograf Jakub Zimmermann a 

Jan Drbal, mapa je vytištěna na PRETEX (není v mapníku) a je tedy vodovzdorně upravena, 
mapový klíč ISSOM 2007. 

 Zadní strana mapy je označena pro kategorie D21 a H21 – jméno, registrační číslo, startovní čas. 
Popisy kontrol: V centru závodu mimo kategorie D21 a H21. Pro kategorie D21 a H21 pouze na mapách. 
Start:  00 = 9:30 hod., vzdálenost na start do 1 000 m (přesná délka bude uveřejněna v upřesňujících 

pokynech, které budou na tréninkových mapách a budou vyvěšeny v centru závodu), značeno 
modrobílými fáborky. Před startem bude k dispozici WC. 

Doporučené obutí: Doporučujeme boty se špunty nebo hladkou atletickou obuv. Upřesnění doporučení bude 
v upřesňujících pokynech. 

Povinné úseky:  Značené oranžovými fáborky nebo koridory. 
 Start – začátek orientace, 30 m, 
  Poslední kontrola – cíl, 50 m. 
Časový limit:  40 minut pro všechny kategorie. 
Uzavření cíle:  12:30 
Výběr map: Mapy se vybírají a budou se vydávat po startu posledního závodníka od 11:40 hod. 



Vyhlášení výsledků:  V prostoru cíle finálového závodu ve 14:30 hod. Ceny obdrží první tři v kategoriích D10C, D12C, 
D14C, D35 až D75, H10C, H12C, H14C, H35 až H80 a vítězové ostatních kategorií. Nevyhlašují se 
kategorie HDR a P. 

První pomoc:  V prostoru cíle. 
WRE zvláštnosti: Délka trati na popisech kontrol pro H21 a D21 je uvedena tak, že se vyhýbá nepřekonatelným 

objektům = optimální postup (IOF rules 26.3). 
 Závodníkům startujícím v kategorii D21 a H21 není dovoleno použití zařízení GPS s displejem 

nebo zvukovou signalizací (IOF rules 21.4). 
 Protest – pravidla IOF znají 2 druhy – „complaint“ (podává se v průběhu 15 minut po vyhlášení 

rozhlasem o zveřejnění oficiálních výsledků do rukou IOF advisora – vždy několik minut 
po doběhu posledního závodníka a po zpracování jeho výsledku). „Protest“ se pak případně 
podává až jako druhý (IOF rules 27 a 28). 

 IOF Event Advisor:  Zuzana Klimplová 
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu:  Libor Zřídkaveselý 
 Hlavní rozhodčí:  Miroslav Hlava, R1 
 Stavitel tratí:  Jan Drábek, R2 
Délky tratí: Budou zveřejněny ve čtvrtek večer. 
 

Mistrovství ČR ve sprintu 
finále D 21 a H21, mistrovství D16, D18, D20, H16, H18 a H20 

7. května 2017 – odpoledne 
 
Centrum:  Brno, ZŠ a MŠ Kotlářská 4 – 49.2055811N, 16.5976275E 
Cíl: vzdálen od centra závodu max. 1 200 m. 
Upřesňující informace: Všichni závodníci obdrží detailní pokyny, které budou obsahovat informace o karanténě, 

vzdálenostech, doporučené obuvi při příchodu do centra závodu. 
Občerstvení: Občerstvení bude zajištěno pouze v centru závodu. 
WC: V centru závodu, v karanténě a v blízkosti cíle. 
Mytí:  v centru závodu – kapacita teplé vody je neomezena. Jen počet sprch je omezený, prosíme o  
  trpělivost. 
Občerstvení v cíli: Voda, v blízkosti cíle závodu. 
Karanténa: Pro všechny kategorie. Karanténa bude začínat v 15:00 a končit v okamžiku startu posledního 

závodníka. 

Zvláštní značky:   
Prostor závodu:  Centrum Brna a přilehlá zástavba, parky (některé jsou členité, některé rovinaté), sportovní 

a firemní areály. Detailní upřesnění v den závodu. 
Doporučené obutí: Doporučujeme obuv se špunty nebo hladkou atletickou obuv. Finální doporučení bude 

zveřejněno společně s délkami tratí ve čtvrtek večer. 
Startovní čísla:  Budou připravena pro závodníky v karanténě. 
Mapa:  1: 4 000, ekvidistance 2m, rozměr A4, stav duben 2017, hlavní kartograf Jan Drbal a Jakub 

Zimmermann, mapa je vytištěna na PRETEX (není v mapníku), a je tedy vodovzdorně upravena, 
mapový klíč ISSOM 2007. 

Popisy kontrol: Budou k dispozici v karanténě. 
Start:  00 = 15:00 hod., vzdálenost na start do 1 500 m (přesná délka bude uveřejněna v upřesňujících 

pokynech, které budou na tréninkových mapách a vyvěšeny v centru závodu). Cesta na start 
nebude značena, každý závodník obdrží tréninkovou mapu s místem startu a karantény. Před 
startem bude k dispozici WC (v karanténě). 



Doporučené obutí: Doporučujeme boty se špunty nebo hladkou atletickou obuv. Upřesnění doporučení bude 
v upřesňujících pokynech. 

Povinné úseky:  Značené oranžovými fáborky nebo koridory. 
 Start – začátek orientace, 30 m, 
  Poslední kontrola – cíl, 80 m. 
Časový limit:  40 minut pro všechny kategorie. 
Uzavření cíle:  17:30 
Výběr map: Mapy se nevybírají. 
Vyhlášení výsledků:  V prostoru cíle finálového závodu okolo 17:00 hod. Ceny obdrží první tři ve všech kategoriích, 

v kategorii D21 a H21 se bude vyhlašovat 6 nejlepších závodníků. 
První pomoc:  V prostoru cíle. 
WRE zvláštnosti: Délka trati na popisech kontrol pro H21 a D21 je uvedena tak, že se vyhýbá nepřekonatelným 

objektům = optimální postup (IOF rules 26.3). 
 Závodníkům startujícím v kategorii D21 a H2E není dovoleno použití zařízení GPS s displejem 

nebo zvukovou signalizací (IOF rules 21.4). 
 Protest – pravidla IOF znají 2 druhy – „complaint“ (podává se v průběhu 15 minut po vyhlášení 

rozhlasem o zveřejnění oficiálních výsledků do rukou IOF advisora – vždy několik minut 
po doběhu posledního závodníka a po zpracování jeho výsledku). „Protest“ se pak případně 
podává až jako druhý (IOF rules 27 a 28). 

  IOF Event Advisor:  Zuzana Klimplová 
 Rozměry popisů v kategorii H21A jsou 6 x 20 cm, D21A 6 x 18 cm. 
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu:  Libor Zřídkaveselý 
 Hlavní rozhodčí:  Miroslav Hlava, R1 
 Stavitel tratí:  Jan Drábek, R2 
Délky tratí: Budou zveřejněny ve čtvrtek večer. 
 

 Miroslav Hlava Libor Zřídkaveselý 
 hlavní rozhodčí ředitel závodu 

 



 


