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

POKYNY
Okresní přebor Brno-venkov na krátké trati
v rádiovém orientačním běhu
Termín, místo konání: čtvrtek 19. 5., Brno-Nový Lískovec
Typ soutěže:
mistrovská soutěž 3. stupně
Centrum soutěže:
rozhledna Kamenný vrch, nad starou zástavbou městské části Nový Lískovec
Časový rozvrh:
Činovníci soutěže:

do 16:00 příjezd, prezence (dorazíte-li později, dejte raději vědět)
16:30 start závodu 144 MHz
ředitel, hlavní rozhodčí, stavitel tratí, holka pro všechno Petr Hrouda

Mapa: Koniklecová, 1 : 10 000, E 5 m, rozměr A4, stav 2010
(bez zakreslených změn; v oblasti je pár porostových změn mimo místa kontrol).
Terén: relativně kopcovitý, většina prostoru čistý les, hustá síť cest a pěšin.
Pro kategorie M12–14 a D12–16 platí zákaz vstupu na silnice v prostoru závodu (nebo na jeho okraji)!
Trať: 144 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 nejspíš na ulici Kamínky
a zkuste se někde upíchnout (možná bude
volněji až za zatáčkou nad panelákem).
Ze zatáčky po cestě do kopce (rovně až
nahoru, v plánku kus té cesty chybí) a pak
doprava po zelené značce, celkem 400 m.
MHD: trolejbusem na zastávku Raisova
(viz plánek) nebo autobusem na zastávku
Koniklecová, pak pěšky necelý 1 km.
Shromaždiště: kovová stavba rozhledny.
Start 50 m, cíl v místě.
Parametry tratí:
D12, M12
2,00 km
D14, M14, D16
2,70 km
M16, M19
3,70 km

95 m
140 m
190 m

2,3,M
2,3,5,M
1,3,4,5,M

D19, D20
M20, M40, M50
D35, D50

3,30 km
4,00 km
3,30 km

160 m
190 m
120 m

1,2,3,5,M
1,2,3,4,5,M
1,2,4,5,M

Startovné: 20 Kč. Splatno na místě.
Přihlášky: do 17. 5. na adresu Petra Hroudy: svata@sci.muni.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.

