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

 

PROPOZICE / POKYNY 
2. oblastní soutěže Jihomoravského kraje v rádiovém orientačním běhu 

 

Pořadatel:  Asociace ROB ČR,  SK Radiosport Bílovice nad Svitavou, z.s. 
Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně  Termín, místo konání:  sobota 17. 3. 2018, Hvozdec 
Centrum soutěže:  samota Na Hlince, zhruba 1 km severozápadně od obce (N 49°15'13", E 16°24'53") 
 

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 průběžně po doběhu z 3,5 MHz, předpoklad od 13:00 

 

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

Kategorie:  D12, D14, D16, D19, D20–, D35–, D50–, M12 (vše koridor B), M14, M16, M19, M20– (vše kor. A), 
M40–, M50– (obě koridor B), M60–, MD20K (obě kor. A). Délka obou koridorů asi 150 m; koridor A 

končí v místě odbočky liniové trati (fáborků) 
z pěšiny, koridor B u maringotky vedle cesty 
(v terénu neznačeno). Od startu odpoledního 
závodu je jeden koridor společný pro všechny 
(rovně za nosem). 
 

Tratě:  3,5 MHz a 144 MHz, klasická trať, 
mírně zkrácené délky, start. kolečko 500 m. 
Dopoledne liniová trať pro kategorie MDR 
(s doprovodem) a MD10 (samostatně běžící). 
Start dětí na linii mezi 11:00–11:15. 
Na fáborkové trase budou velké lampiony, 
přímo u vysílačů pak bude malý lampion 
a SI jednotka. Vysílače pro linii 144 MHz by 
měly být na jiných frekvencích než vysílače 
pro odpolední závod, ale pro jistotu budou 
po dobu liniového závodu vypnuté vysílače 
z odpolední trati do 12.15. 

Prostorem závodu prochází lesní silnička s minimálním provozem. Pohyb na ní není nijak omezen (odpoledne 
ji přebíhají všechny tratě), dbejte však opatrnosti při jejím přebíhání nebo využití v průběhu závodu.  

Start dopoledního závodu je přímo v místě centra závodů, start odpoledního 400 m daleko (viz mapu, cesta 
na start nebude značena. Cíl v centru závodů, doběh od majáku (stejný pro oba závody) 200 m.  

Mezi majákem a cílem je nově osázená paseka, nevstupujte do ní. Doběh vede po jejím okraji. 
 

Mapa: Bílý potok, 1 :15 000, E 5 m, stav 2010 (bez zakreslených změn), možno složit na A4. Mapy budou 
k dispozici již v centru závodu (v místě prezentace) pro vložení do vašich mapníků. Je možné rovnou 
zakreslit startovní kolečka pro oba závody (v žádném kolečku není kontrola).     

 

Limit:  120 minut pro klasickou trať (oba závody), 60 minut pro liniovou trať. 
 

Ražení:  SportIdent pro klasickou i liniovou trať.  
 

Shromaždiště: omezená možnost přístřeší - zahradní přístřešek (viz zákres 
v mapovém výřezu) bude využit primárně pro prezentaci, výdej map, vyčítání aj. 
Parkování na místě (viz P v mapovém výřezu), půda bude asi dost rozmoklá – 
prosím o ohleduplnost, ať jim to úplně nerozryjeme. :o( Pozor, pozemek pro 
shromaždiště bezprostředně sousedí s dalšími objekty, kam není vstup povolen 
(zašrafováno v mapovém výřezu).  
Občerstvení: na místě by měl být teplý čaj. 

 

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

Parametry tratí a startovka jsou zveřejněny na https://www.skradiosport.cz/index.php/cz/poradame. 
 

Informace:  Petr Hrouda, e-mail ssvvaattaa@@ssccii..mmuunnii..cczz, tel. (+420)607534211.    
 

Na vaši účast se těší pořadatelé.   
 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. 
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