
 SK RADIOSPORT  Bílovice nad Svitavou  
 oddíl rádiového orientačního běhu 

Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

  

PROPOZICE / POKYNY 
Okresní přebor Brno-venkov na krátké trati 

 v rádiovém orientačním běhu  
 
Termín, místo konání: středa 29. 4., Nebovidy 
Typ soutěže:   mistrovská soutěž 3. stupně  
Centrum soutěže:   restaurace Cihelna, 1 km západně od Nebovid (při silnici na Střelice) 
 

Časový rozvrh:  do 16:00 příjezd, prezence (dorazíte-li později, dejte raději vědět) 
                     16:30 start závodu 3,5 MHz  
Činovníci soutěže: ředitel, hlavní rozhodčí, stavitel tratí, holka pro všechno Petr Hrouda 
 
Mapa: Ranč Cihelna, 1 : 10 000, E 5 m, rozměr A4, stav 2008   

(bez zakreslených změn; v oblasti je pár nových pasek mimo místa kontrol).  
 

Terén: většina prostoru čistý les (převážně dubový, v menší míře akátový porost), v severní části mapy 
zarostlé svahy. 

V průběhu závodu je zakázáno vstupovat na silnici (na jižním okraji mapy) a do areálu Podskalního 
mlýna (v západní části mapy, v současné době oplocený – pěšina vede vně plotu tohoto areálu)! 

 

Trať:  3,5 MHz, krátká trať na poloviční relace (30 sekund).  Limit: 90 minut.  Ražení: SportIdent. 
 

Kategorie:  D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50. Není vypisována 
kategorie linie, děti a začátečníci mohou absolvovat trať s doprovodem (bude uvedeno ve výsledcích).  
Startovní kolečko 500 m pro všechny kategorie. 

 

Doprava: Vozem k rest. Cihelna; 
parkování na místě, před vstupem 
do restaurace. 
Autobus IDS JMK, linka 501 (15.51, 
16.21 od Ústředního hřbitova) na 
zastávku Nebovidy, dolní konec 
(zóna 510, doba jízdy 10 minut), 
dále po silnici (spoj v 16.21 jede též 
na zast. Nebovidy, rozc. Střelice).  
 

Shromaždiště: areál restaurace 
Cihelna, pro případ špatného počasí 
je venku zastřešená zahrádka. 
Start i cíl v místě. 

 

Parametry tratí:   
D12, M12 1,80 km 105 m 1,3,M 
D14, M14, D16 2,25 km 120 m 1,3,5,M 
M16, M19 3,30 km 190 m 1,2,3,4,M 

D19, D20 3,25 km 180 m 2,3,4,5,M 
M20, M40, M50 3,45 km 205 m 1,2,3,4,5,M 
D35, D50 2,90 km 155 m 1,3,4,5,M 

  

SSttaarrttoovvnnéé::    2200  KKčč..  SSppllaattnnoo  nnaa  mmííssttěě..  
  

Přihlášky:  do 27. 4. na adresu Petra Hroudy: hrouda@ardf.cz, tel./SMS 607534211; později nebo na místě 
s rizikem, že nezbude mapa. V přihlášce sdělte i případné požadavky na brzký/pozdější start. 

 
Podrobnější informace (startovní listina, příp.upřesňující informace k organizaci závodu) budou oznámeny 

1–2 dny před závodem – sledujte aktuality na http://www.skradiosport.cz/index.php/oddil/poradame ! 
 

Na vaši účast se těší pořadatelé.   

http://www.skradiosport.cz/index.php/oddil/poradame

