
SK RADIOSPORT  Bílovice nad Svitavou  
oddíl rádiového orientačního běhu 
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

 

PROPOZICE / POKYNY 
oblastní soutěže Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 

 v rádiovém orientačním běhu 
 
Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně  Termín, místo konání:  sobota 12. 3. 2016, Brno-Jelenice 
Centrum soutěže:  v lese nad silnicí Brno –V. Bitýška, jižně od Brněnské přehrady (N 49°14'50", E 16°28'49") 
 

Časový rozvrh:   do 10:30 příjezd, prezentace 11:00 start závodu 3,5 MHz, pro liniové kategorie 144 MHz  
      start závodu 144 MHz bude probíhat od 12:30 průběžně po doběhu závodníků z 3,5 MHz 

 

Činovníci soutěže:  ředitel: Petr Hrouda;  hlavní rozhodčí: Pavel Krejčí, R2;  stavba tratí: Petr Hrouda, R2 
 

Kategorie:  D12, D14, D16, D19, D20–, D35–, D50–, M12, M14, M16, M19, M20–, M40–, M50–, M60–, 
MD20K (kratší trať pro příchozí, „turisty“ a dospělé začátečníky). Dopoledne liniová trať pro kategorie 
MDR (s doprovodem) a MD10 (samostatně běžící).  

Změna oproti původním tratím: kategorie D19 má i odpoledne stejnou trať jako D20, tedy 1,2,3,5,M. 
 

Tratě:  3,5 MHz a 144 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky, startovní kolečko 500 m. 
Pro děti dopoledne liniová trať v pásmu 144 MHz dle zaběhlých pravidel.  
V případě nepříznivého počasí může být odpolední závod po dohodě s účastníky odvolán. 

 

Mapa: Veveří, 1 :15 000, E 5 m, stav 2005 (bez zakreslených změn). Zbrusu nové oplocenky (nezakreslené) 
jsou kolem cest nad startem (JZ roh mapového výřezu) a u majáku (Z od majáku – před startem 
je možno zajít k majáku a obhlédnout situaci).           

 

 
 

Doprava: Z Brna-Bystrce autobusem 303 (10.13 ZOO, 10.15 Přístaviště) na zastávku Jelenice (příjezd 10.22).  
Zastávka Jelenice leží v pásmu 310 a je celodenně na znamení. Z rozcestí (S okraj mapy) 700 m do kopce.  
Parkování na parkovišti vedle hlavní silnice nad přístavištěm Rokle (N 49°14'52", E 16°29'31"), odtud asi 
1 km dle přiložené mapy, dbejte zvýšené opatrnosti při cestě po kraji silnice (bývá zde docela provoz). 
Na silničku mezi chaty je zákaz vjezdu; na vlastní riziko je možno zajet nahoru (do místa, kde se 
připojuje pěší cesta od parkoviště, dál už nejezděte), vysadit posádku a odjet zpět zaparkovat. Kdo 
nechce riskovat, může vysadit posádku těsně za odbočkou z hlavní silnice (před značkou zákaz vjezdu 
se dá otočit). 
 

Shromaždiště: v lese, bez přístřeší. Je to trochu větrná hůrka, doporučujeme teplé oblečení!  
 

Vzdálenosti: start i cíl obou závodů v centru soutěže.   Limit:  120 minut pro každý závod. 
 

Ražení:  SportIdent.     Občerstvení: možná něco bude, nechte se překvapit. Pití z vlastních zdrojů.     
 

Startovné:  40 Kč/závod, děti (MD16 a mladší) 20 Kč/závod. Splatno na místě.   
 

Parametry tratí jsou zveřejněny na www.skradiosport.cz; další informace sledujte 11. 3. večer tamtéž. 
 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 
 

http://www.skradiosport.cz/
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