
 
 
 
 
 
 

 

Pokyny 
pro závodníky 8.závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu 

 

060624101 
 

 
Pořadatel:  ČSOB  

Technické provedení:  KOB Moira Brno a BCVČ Lesná  

Centrum závodu:  ZŠ Velká Lhota (u Telče) 

Vzdálenosti  centrum závodu - start: 700m (35m přev.),modrobílé fáborky 
centrum závodu - cíl: 300m, červené fáborky 

Prezentace:  na shromaždišti do 10:00hod.  

Start:   00 = 10.30 hod  

Ražení:  Elektronický systém SPORTident.  

Mapa:  PIVNIČKY, 1:10 000, e = 5m, stav červen 2006, formát A3 
Mapovali: Libor Adámek, Martin Křivánek, Petr Přikryl,  
mapa není vodovzdorně upravena 

Zvláštní mapové značky: zelený  x  -  vývrat zelený   o  -  výrazný strom 

 černý    x  a  o  -  jiný umělý objekt hnědý       -  plošinka 

Výdej map v cíli: 12.00 hod. 

Časový limit: 150 min. 

Uzavření cíle: 14.30 hod. 

Vyčítaní čipů: v centru, v prostoru prezentace 

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru 

Vyhlášení výsledků: v cca 13.00, první tři v žákovských kategoriích a všichni v kategorii HDR, 
závodníky těchto kategorií žádáme o vyčtení čipů ihned po doběhu do cíle, 
vedoucí oddílů žádáme o odhlášení nepřítomných závodníků těchto kategorií 
(i po ukončení prezentace, přispěje to k urychlení vyhlášení) 
Po vyhlášení výsledků závodu proběhne i vyhlášení výsledků Jihomoravské 
jarní ligy žactva. 

Liniové kategorie: kategorie H10N, D10N a HDR oranžové fáborky 

Kategorie HDR, T3, T5: závodníci kategorie HDR, T3, T5 mohou přijít na start kdykoliv, zde jim 
budou přiděleny startovní časy, při vyhlášení dostanou všichni závodníci 
kat.HDR drobnou cenu 

Doprava ze závodu:  autobus do Brna bude odjíždět cca 15 min. po vyhlášení výsledků případně 
po doběhu posledního závodníka, který přijel autobusem 

Parkování: v blízkosti centra v obci, dodržujte vyhlášku a neomezujte vjezdy do domů a 
zahrad 

Občerstvení:  pití na trati voda, v cíli štáva se sirupem a bufet v centru závodu 

WC:   v budově tělocvičny, na startu nebude WC budováno 

Mytí:   nouzové v centru 



První pomoc: v centru 

Protesty: přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč 

Jury závodu: v případě potřeby bude vybrána z přítomných závodníků 

Stavitel tratí:   Petr Přikryl 

Ředitel závodu:  Michal Gross 

Hlavní rozhodčí:  Libor Adámek 

Pravidla:   Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a 
prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2006. 

Co s půjčeným čipem: 1. Na předstartu provést vymazání údajů z předchozího závodu v krabičce 
„NULOVÁNÍ“  (trvá déle než běžné ražení - asi 3 vteřiny) poté krabička 
pípne a blikne. V koridoru před ostrým startem provést kontrolu nulování 
v krabičce „KONTROLA “. Pokud kontrola nepípne, nebyl čip vymazán, a je 
nutno se vrátit k „NULOVÁNÍ“a pak znovu k „KONTROLA “. Pro trať 
HDR, T3 a T5 je na startu startovací krabička, tu orazte v okamžiku startu.  

 2. Po startu je nutné orazit všechny krabičky na kontrolách s kódy dle 
popisů (ty najdete na shromaždišti v místě vyvěšování výsledků u své 
kategorie) v pořadí v jakém jsou na popisech napsány a nakresleny v mapě 
(pokud se Vám stane, že místo na 4. kontrolu doběhnete na 5., můžete ji sice 
narazit, pak se vrátit na 4, ale pak stejně musíte jít a orazit znovu 5. kontrolu). 
V případě, že kontrola nepípne ani neblikne, orazte kleštičkami na kontrole 
políčko R1, R2, nebo R3 na mapě. 

 3. Nezapomeňte si orazit cílovou krabičku na cílové čáře. 
 4. Na shromaždišti je nutné nechat si vyčíst SI čip ve vyhodnocovací 

krabičce a to i v případě, že jste závod z jakéhokoliv důvodu nedokončili . 
Zde také čip vrátíte. 

 

Správný směr a příjemné zážitky přejí pořadatelé a sponzoři závodu. 

 
 
 
 
 
 

   

 

   


