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

POKYNY (trochu doplněný rozpis)
oblastní soutěže Jihomoravského kraje a kraje Vysočina

 v rádiovém orientačním běhu 

Termín, místo konání:  neděle 21. 3. 2010, Ostrovačice, Masarykův okruh
Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně
Centrum soutěže:  v hloubi Podkomorských lesů, při západním okraji autodromu (N 49°12’22“, E 16°26’18“)

v místě je autobusová zastávka IDS JMK „Ostrovačice, hájenka Na Šípu“

Časový rozvrh:          do 9:00 příjezd, prezence
  9:30 odchod na start (800 m)

    10:00 start závodu 144 MHz, pro kategorii MDR 3,5 MHz linie 
(dle přihlášek to nevypadá, že by někdo přijel v     9.56 – pokud přece jen ano, dejte prosím vědět předem, dík!)  

13:00 start závodu 3,5 MHz 
(ve 13 hodin skončí limit posledním závodníkům dopoledního závodu a samozřejmě nikomu nepřejeme, aby si 
to vyžral až do konce – optimální varianta pro odpolední start zní jakmile budou závodníci připraveni a kontroly 
rozneseny)
Činovníci soutěže: ředitel Petr Hrouda 

hlavní rozhodčí Miroslav Látal
stavba tratí Petr Hrouda

Mapa: Pohádka máje, 1 :15 000, E 5 m, stav jaro 2000 (bez zakreslených změn)
Změny v     terénu (nové paseky, oplocenky apod.) nejsou blíže než 50 metrů od kontrol (a v     takovém   
případě  nejsou  ve  směru  optimálního  postupu  ke  kontrole).  Zejména  upozorňujeme  na  rozsáhlé  
paseky (v mapě nezakreslené) při postupu na kontrolu č. 2 odpoledního závodu v     pásmu 3,5 MHz.  

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

Limit: 120 minut pro každý závod. Ražení: klasické, papírové průkazy + kleště; maják se razí.
Kategorie:  D10, D13, D16, D20, D35, D50, M10, M13, M16, M20, M40, M50, M60, MDR-linie. V případě 

menšího počtu než tří přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií.

Doprava: Autobusem  č.  402  ze  Starého  Lískovce 
(vyjíždí ze zastávky Kyjevská v 7.33 a 9.33) 
na zastávku „Ostrovačice,  hájenka Na Šípu“ 
(příjezd 7.56 a 9.56).  
Závodníkům,  kteří  pojedou  druhým  spojem, 
doporučujeme  vystoupit  již  na  zastávce 
„Ostrovačice, start“ (zastávka na znamení) a 
dorazit přímo na start prvního závodu (odnos 
věcí do cíle bude zajištěn). Odjezd autobusu 
zpět do Brna ve 13.01, 15.01 a 17.01.
Upozorňujeme,  že  ostrovačické  zastávky  již 
leží v mimobrněnské zóně 410

Shromaždiště:  omezená  možnost  přístřeší  (stan 
nebo party pavilon) a občerstvení (čaj, voda). 

Vzdálenosti:  dopoledne 144 MHz + linie  3,5 MHz: 
centrum–start 800 m, cíl u centra.  
odpoledne 3,5 MHz: startocíl 150 m od centra.
Parkování možné na místě; silnice má dostatečně široký prostor za krajnicí.

Startovné:  20 Kč/závod, děti na liniové trati 10 Kč/závod. Splatno na místě.

Podrobnější informace (parametry tratí, startovka): sledujte www.foxtimes.ic.cz 

Na vaši účast se těší pořadatelé.
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