
Český svaz orientačního běhu – Jihomoravská oblast 
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu 

 

P O K Y N Y 
 

Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách, 
a Veteraniády Jihomoravského kraje ve štafetách 

 
Křtiny, Babice nad Svitavou, 11. května 2007 

 
 

Datum:  11. května 2007 (pátek) 
Pořadatel: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu 
Centrum: ohyb silnice mezi Křtinami a Babicemi nad Svitavou (viz ukázka) 
Prezentace: v centru závodu od 15:30 do 16:00. Dohlášky jen omezeně za vklad ve 

výši 200%. Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží 
pokyny a zaplatí vklady. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho 
závodníci připuštěni na start. Startovní čísla budou na prezentaci. Vezměte 
si sebou spínací špendlíky. 

Kategorie: D14, H14, D18 (sloučeno D18 + D21 + D105), H21, H105 (sloučeno H18 
+ H105). 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 300 m, 
Start: 00 = 16:30 hodin. Všechny kategorie startují v čase 00.  
Terén: převážně smíšený les s dobrou průběžností a množstvím cest; části 

s množstvím krasových detailů. Nové objekty jsou domapovány. 
Mapa: Zadní pole, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2007, autoři Zdeněk Lenhart, 

Evžen Cigoš, Bohumil Háj. Revize Jiří Otrusina. Mapa je vodovzdorně 
upravena. 

Systém ražení: elektronický systém Sportident. Před startem je povinen každý závodník 
vynulovat svůj čip. Těsně po startu každý závodník orazí startovací 
kontrolu, která zároveň zkontroluje vymazání čipu. Po proběhnutí cílem 
orazí cílovou kontrolu a předá dalšímu závodníkovi. V případě poruchy SI 
jednotky použije závodník opravná políčka na mapě a upozorní na to v 
cíli. Každý závodník je povinen neprodleně vyčíst čip po doběhu do cíle. 
To platí i pro ty, kteří závod nedokončili. Vy čítání čipů bude nedaleko 
cíle.  

Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOB. 
Parametry tratí:  

kategorie délka převýšení počet kontrol 

D14 2 130 m 50 m 8 
D18 3 490 m  85 m 10 
H14 2 860 m  60 m 10 
H21 4 980 m 105 m 17 
H105 4 230 m 80 m 13 

Uzávěrka cíle: 18:30 hod. 
Výdej map:  v cíli se neodebírají. 
Vyhlášení vítězů: 18:30 hod. v centru závodu 
Protesty:   písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné 

hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních 
výsledků). Při uznání protestu bude vklad vrácen. 

Složení jury: aktuálně podle zúčastněných závodníků 
Parkování: v prostoru křižovatky v ohybu silnice (viz plánek). 



WC: ve vyznačeném prostoru 150 m od shromaždiště. 
Občerstvení v cíli: po doběhu závodníků každý obdrží minerální vodu. 
Občerstvení: z vlastních zásob 
První pomoc: lékař přítomen nebude, dávejte pozor na své kotníky. 
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. 
 Celkové výsledky budou zveřejněny na 

http://zbm.eob.cz/zavody/z070511/ budou zaslány elektronickou poštou 
zúčastněným oddílům. 

 Papírové výsledky budou zaslány za poplatek 30,-Kč – písemné 
požadavky u prezentace. 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Brněnské oblasti 
ČSOB v OB v roce 2007. 

Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý 
 hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý 
 stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý 
Schéma centra závodu: 
 

 
Startovní listina: 

D14 H14 D18 H21 H105 + H18 
1 ZBM1 11 ABM 21 ABM1 31 vacant 51 RBK 
2 ZBM2 12 vacant 22 ZBM1 32 RBK 52 TBM 
3 vacant 13 vacant 23 ZBM2 33 TBM 53 VBM 
    24 vacant 34 VBM1 54 ABM 
    25 vacant 35 VBM2 55 PBM 
      36 ZBM1   
      37 ZBM2   
      38 ZBM3   
      39 vacant   
      40 vacant   

 
 

 
 
 
  Libor Zřídkaveselý 
  SK Žabovřesky Brno 


