
Český svaz orientačních sportů 
Jihomoravská oblast 

 

P O K Y N Y 
 

závodu Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu 2016 
závodu Jihomoravské ligy – 2. kolo, 

závodu systému Ranking s koeficientem 1.02 
a veřejného závodu 

 

Brno, Královo Pole – ZŠ Herčíkova – 7. dubna 2016 
 

 

Datum:  7. dubna 2016 (sobota) 
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů 
Pořádající subjekt: Jihomoravská oblast sekce OB ČSOS 
Centrum: Brno – Královo Pole, ZŠ Herčíkova 19, GPS: 49.2313667N, 16.5847039E 
Prezentace: v centru závodu od 9:00 do 9:30. Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce 

oddílu obdrží pokyny a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného 
odprezentování klubu nebudou jeho závodníci připuštěni na start. 

Vklady:     do 6. 4.  později 
  D/H10-D/H14    40 Kč    80 Kč     

HDR       40 Kč    40 Kč  
  P       40 Kč    80 Kč    
  ostatní kategorie    80 Kč  160 Kč  
 za zapůjčení čipu bude účtován poplatek 10 Kč, za jeho ztrátu nebo nevrácení 

poplatek 700 Kč. 
Kategorie:  D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H10C, H12C, H14C, 

H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C  
  veřejný závod: HDR (nebudou fáborky), P (příchozí) 
Parkování:   pořadatelé nezajišťují. Doporučujeme přednostně použít MHD, případně veřejná 

parkoviště. 
Vzdálenosti: centrum závodu = cíl: 100 m, 
 centrum závodu = start: 250 m, 0 m převýšení. 
Start: 00 = 10:00 hodin. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Kategorie 

HDR a P startuji v libovolném startovním čase podle svého příchodu na start. 
Terén: Městská část Brno – Královo Pole – sídliště, park, městská zástavba. 
 !!! většina tratí se hodně kříží – čtěte pozorně, na kterou kontrolu běžíte !!! 
Mapa: Královo Pole, 1 : 4 000, E=2,5m, mapový klíč ISSOM, stav duben 2016 
 rozměr A4, vodovzdorná úprava – PRETEX 
 mapoval: Tomáš Dlabaja, revize: Petr Přikryl 
Systém ražení: elektronický systém Sportident – jeden SI čip může být v tomto závodě použit i 

vícekrát. Ve startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a 
zkontrolovat svůj čip. V případě poruchy SI jednotky použije závodník opravná 
políčka na mapě a upozorní na to v cíli. Po průchodu cílem, kde orazí cílovou 
kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro ty, kteří závod 
nedokončili. Vyčítání čipů bude v centru závodu. SI čip možno zapůjčit na 
prezentaci – 10,- Kč za čip a závod.  

Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS = 12 minut 
 
 



 
Parametry tratí:  

kategorie délka převýšení 
počet 

kontrol 

H21C 2,4 km 45 16 

D21C 
H35C 

2,2 km 35 m 16 

H16C 
H18C 
H45C 

2,1 km 30 m 14 

D16C 
D18C 
D35C 

1,7 km 35 m 11 

D45C 
D55C 
H55C 
H65C 

1,6 km 35 m 14 

P 1,6 km 40 m 13 

D14C 
H14C 

1,6 km 30 m 14 

D12C 
H12C 

1,4 km 30 m 11 

D10C 
H10C 

1,0 km 25 m 9 

HDR 1,1 km 25 m 15 

Uzávěrka cíle: 12:00 hod. 
Výdej map:  v cíli se neodebírají. 
 Dbejte prosím na dodržení regulérnosti závodu a pravidla „fair play“ ! 
Vyhlášení vítězů: 12:00 hod. v centru závodu. Vyhlášeni budou první tři v kategoriích žactva, 

vítězové v ostatních kategoriích. HDR dostanou u vyčítání drobnou sladkost. 
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: Jiří Zelinka (MBM), Ondřej Toman (LBM), Jan Zháňal (ZBM) 
WC: v centru závodu, prosím udržujte čistotu. 
Občerstvení v cíli: po doběhu závodníků do cíle bude podávána voda a šťáva 
Občerstvení: nebude k dispozici 
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. 
 Celkové výsledky budou zveřejněny na http://zbm.eob.cz/zavody/z160409/ 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti sekce 

OB ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS 
pro rok 2016. 

Protesty: písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty 
proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: Petr Přikryl, 
Šebelova 670c, Bílovice nad Svitavou 664 01 

Funkcionáři: ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý 
 hlavní rozhodčí: Petr Přikryl, R3 
 stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý 
Upozornění: Závodí se za plného silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní 

nebezpečí a je povinen se mimo jiné řídit pravidly silničního provozu. 
 
 

 Libor Zřídkaveselý Petr Přikryl 
 ředitel závodu hlavní rozhodčí 


