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14. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu 
 

Poř. orgán: Jihomoravská oblast ČSOS 
Poř. subjekt: Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, o.s, oddíl orientačního běhu 
Datum:  sobota 22. října 2011 
Druh závodu: závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol 
Centrum: obec Javůrek, okres Brno-venkov –obecní úřad (GPS 49°15'20.183"N, 16°21'44.537"E) 
Prezentace: v centru závodu od 8:45 do 9:45. Prosíme o odhlášení nepřítomných závodníků. 
Start:  00 = 10:30 

Závodníci v kategoriích HDR a P mohou na start přijít v libovolném čase od 00 do 60. Startovní čas jim bude 
přidělen rozhodčím na startu, odstartují ze samostatné startovací jednotky (SI krabičky na startovní čáře, do 
které vloží svůj SI čip) podle pokynu startéra. 
Cestou na start a z cíle do centra se jde po lesní silnici, dbejte na svou bezpečnost!! 

Cíl:  mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásadu fair play. Uzávěrka cíle v 14:00. 
Vzdálenosti: centrum – start 1800 m po modrobílých fáborcích 
  cíl – centrum 1500 m po modrobílých fáborcích 

parkoviště auta  – centrum 50 - 500 m 
Mapa:  „Bílý potok“ stav jaro 2010, M 1:10000, E=5m, hlavní kartograf Evžen Cigoš, mapový klíč ISOM  
  2000, rozměr A4. Laserový tisk. Mapa je vodovzdorně upravena. Zvláštní symboly: 

 
Prostor 
závodu: veškerý les znázorněný na mapě Bílý potok. Zákaz vstupu do čerstvě osázených pasek , přelézání plotů. 

Všechny kategorie přebíhají při závodě málo frekventovanou lesní silnici Javůrek – Hvozdec, dbejte na svou 
bezpečnost!! 

Popisy 
kontrol: k dispozici v centru závodu 
Systém 
ražení: elektronický systém SportIdent – jeden čip nesmí být v jednom závodě použít dvakrát. Na startu postupně 

vynulujte a zkontrolujte svůj čip vložením do příslušné SI jednotky. Na trati vložte svůj SI čip do každé SI 
jednotky na vaší kontrole.V případě poruchy některé z SI jednotek na kontrolách označte průchod kontrolou 
kleštičkami na stojanu do jednoho z políček R1, R2, R3 na mapě. V centru pak nahlaste problém hlavnímu 
rozhodčímu a předejte mu svou mapu ke kontrole. Po dokončení závodu neprodleně vyčtěte data z čipu 
vložením do SI jednotky v centru na prezentaci, a to i v případě, že jste neabsolvoval(a) všechny kontroly. 
Zapůjčený čip odevzdejte na prezentaci, v případě jeho ztráty budete muset uhradit 800 Kč. 

Délky tratí: Dle platného Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti. Parametry tratí viz. samostatná tabulka. 
Povinné úseky: Start – začátek orientace 110 m 

Poslední kontrola – cíl 130 m 
Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie 
Funkcionáři: ředitel:  Vladimír Dokoupil 

hlavní rozhodčí: Zdeněk Mazal R2 
stavitel tratí: Martin Kočí 

Jury:  členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům: Pavel Ptáček-BBM, Milan Jalový-RBK, Petr Přikryl-
ABM. 

Převlékání: v případě nepříznivého počasí omezená možnost v sále obecního úřadu. Žádný prostor pro oddílové tunely. 
Mytí:  umyvadla na WC v sále obecního úřadu 
WC:  v centru na obecním úřadu a 2 TOI-TOI buňky před obecním úřadem.Na startu WC není.. 
Stravování: v centru v sále obecního úřadu je zajištěn bufet se základním sortimentem. Doběhnuvší závodníci po závodě 
  dostanou nápoj v centru. 
Parkování: Na místních komunikacích v Javůrku-bez poplatku. Dbejte pokynů pořadatelů, neparkujte prosím před 

vjezdy do domů, na točně MHD a před obecním úřadem (prostor pro parkování pořadatelů). 
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Adresa pro písemné protesty: Zdeněk Mazal, 

Bulharská 31, 612 00 Brno 
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.  Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na 

stránkách závodu.  
Vyhlášení 
výsledků: cca ve 12:30. První tři závodníci žákovských kategorií a všichni závodníci kategorie HDR obdrží drobné 

ceny. 
Předpis: závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a Prováděcích předpisů 

Jihomoravské oblasti. 
Upozornění: všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatné ošetření drobných úrazů bude poskytnuto pouze 

bezprostředně po doběhu v centru. 
Poděkování: pořadatelé děkují starostovi obce Javůrek panu Jobánkovi za ochotu a pomoc. 


