
POKYNY  
PRO 12. ZÁVOD JIHOMORAVSKÉ LIGY 

V ORIENTAČNÍM BĚHU 
Datum konání 19. října 2013 

Typ závodu denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol 

Centrum obec Javůrek - obecní úřad, 49°15'20.193"N, 16°21'45.081"E 

Zařazení do soutěží závod Jihomoravské ligy žactva, dorostu, dospělých a veteránů, 
 závod systému Ranking s koeficientem 1.00, veřejný závod  

Pořádající orgán Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů  

Pořádající subjekt Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, oddíl orientačního běhu 

Prezentace od 8:30 do 9:30 hod v centru závodu 

Start  00=10:30 hod, startuje se intervalově dle startovní listiny.  
 Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase od 10 do 60, jejich čas je měřen od 

oražení krabičky START na startovní čáře. 

Vzdálenosti parkoviště – centrum: 0-500 m 

 centrum – start: 1900 m 
 cíl – centrum: 1900 m (cíl je v těsné blízkosti startu, je možno si zde odložit věci) 

Příjezd a odjezd příjezd do centra i odjezd z centra závodu je možný pouze po pouze silnici vedoucí  
 z Domašova (od silnice č. 602) 

Parkování bez poplatku, organizováno pořadateli přímo v obci Javůrek. Dbejte prosím pokynů pořadatelů. 
V žádném případě neparkujte na náměstí u kapličky, otáčí se tam autobusy! Neparkujte také 
přímo před obecním úřadem. Děkujeme. 

Terén typický středoevropský, středně členitý, v severní části prudké svahy, hustá síť komunikací, 
 terénní i porostové detaily  

Prostor závodu  veškerý les znázorněný na mapě Bílý potok. Zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky a 
přelézání plotů. 

Délky tratí Dle platného Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti. Parametry tratí viz. samostatná tabulka. 

Povinné úseky označené oranžovými fáborky: 
1) startovní čára – začátek orientace: 60 m 
2) poslední (sběrná) kontrola – cíl: 110 m   

Upozornění  Všechny kategorie přebíhají lesní silnici, po které občas jezdí auta. Při přebíhání dbejte 

na svoji bezpečnost. 

Mapa „Bílý potok“,  měřítko 1:10 000, E=5m, hlavní kartograf Evžen Cigoš, klíč ISOM 2000 (stav 
2010, zásadní změny na postupech a v okolí kontrol dokresleny). Mapa bude vodovzdorně 
upravena.  

 Na mapě jsou zakresleny nové paseky a oplocenky v blízkosti kontrol. Nebyla provedena 
revize porostů, některé paseky mohou být zarostlé, místy nové průseky. Na mapě jsou použity 
zvláštní symboly, budou vytištěny v centru závodu. 

 Mapy se v cíli nevybírají, respektujte a dodržujte prosím fair play. 



  

Popisy kontrol k dispozici v centru závodu u startovních listin 

Systém ražení  Elektronický systém SportIdent, v případě poruchy kontrolní jednotky je nutné orazit 
vyznačené políčko v levém horním rohu mapy (R1, R2) kleštěmi umístěným na stojanu 
kontroly. Jeden čip nesmí být ve stejném závodě použit dvakrát. 

Půjčení čipu Při prezentaci je možné si zapůjčit SI čip na závod za 10 Kč. Při ztrátě čipu budeme požadovat 
úhradu 800 Kč. 

Nulování a vyčítání čipů Každý čip musí být ve startovních koridorech vynulován (CLEAR) a zkontrolován (CHECK). 
 Po absolvování závodu je každý závodník povinen data z čipu nechat vyčíst (READ) v centru 

závodu na vyznačeném místě. Totéž platí i pro ty, kteří závod nedokončí.  

Občerstvení v závodě: občerstvovací stanice pouze po doběhu v cíli, v lese (na trati) občerstvovačka není 

Časový limit 120 minut pro všechny kategorie 

Uzavření cíle cíl se uzavírá po doběhnutí posledního závodníka nebo 120 minut po vystartování posledního 
závodníka  

Jury Složení jury bude zveřejněno v centru závodu. 

Funkcionáři závodu Adam Bravený – ředitel závodu 
 Aleš Chmelík – hlavní rozhodčí 
 Zdeněk Mazal – stavitel tratí 

Převlékání Možnost převlékání v sále obecního úřadu (1. patro). Do sálu prosím nevstupujte s běžeckou 
obuví! 

WC v omezené míře, vchod ze sálu obecního úřadu (1. patro), k dispozici dostatek toaletního 
papíru, na startu WC není 

Předpisy Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a Prováděcích 
 Předpisů soutěží Jihomoravské oblasti pro rok 2013.  

Výsledky Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Předběžné i konečné celkové výsledky 
budou zveřejněny také na webových stránkách závodu a v systému ORIS. 

Vyhlášení výsledků po skončení závodu v centru (cca ve 13:00). Vyhlášeny budou všechny žákovské kategorie a 
vítězové v kategoriích H21C a D21C. 

Protesty písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti 
 oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího:  
 Aleš Chmelík, Halouzkova 1745, 666 01 Tišnov  

Upozornění Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První pomoc pouze ihned po doběhu v cíli.  
 Propagační a prodejní činnost v centru závodu je možná pouze s předběžným souhlasem 

ředitele závodu.  

Bufet v centru V 1. Patře obecního úřadu budeme prodávat základní sortiment: domácí buchty, čaj, espresso 
kávu, rozpustnou kávu a balenou vodu. 

Kontakt, informace Adam Bravený, tel. +420737771201, mail: a.braveny@gmail.com 
 

 

 

Adam Bravený       Aleš Chmelík    
ředitel závodu       hlavní rozhodčí 


