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

 
POKYNY 

mistrovské soutěže krajů Jihomoravský a Vysočina 
 v  rádiovém orientačním běhu  

 
Pořadatel: SK Radiosport Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB 
Datum konání:  neděle 30.3.2008 
Místo konání: Bukovinka (okres Blansko) fotbalové hřiště. Převlékání závodníků zajištěno v kabinách. 
Typ soutěže:  mistrovská soutěž II.stupně 
Časový rozvrh: 
 do 9:30 příjezd, prezentae 
 10:00  odchod na start (150 m) 
      10:30  start závodu 144 MHz, pro kat. MDR 3,5 MHz linie 
 15:00  start závodu 3,5 MHz, pro kat. MDR 144 MHz linie - změna oproti rozpisu! 
 17:00  vyhlášení výsledků obou závodů 

 Upozornění: Čas startu odpoledního závodu může být změněn tak, aby nedošlo ke 
zbytečným prodlevám. Případná změna bude včas oznámena po skončení 
dopoledeního závodu. 

 
Činovníci soutěže: ředitel: Petr Matula  

hlavní rozhodčí: Jiří Mareček 
stavba tratí: Petr Matula 

 
Limit: 90 minut pro oba závody 
 
Mapa:  Bukovinka, 1 :15 000, E 5 m, stav 1999 (bez zakreslených změn). 
 
Kategorie: D10, D13, D16, D20, M10, M13, M16, M20, M40, MD-linie. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě menšího počtu přihlášených závodníků 

než tří. 
 
Trať:  3,5 MHz a 144 MHz, klasická trať, směrné časy zkráceny na 85%. Startovní kolečko 500 metrů 

pro oba závody. Pro děti liniová trať na opačných pásmech dle zaběhlých pravidel.  
 Odpolední závod na liniové trati bude nebo nebude uspořádán dle dohody na místě. 
 Upozornění: Okraj závodního prostoru tvoří frekventovaná komunikace. Dbejte zvýšené 

opatrnosti. Pro kategorie MD-linie, MD10, M13 a D13 platí přísný zákaz vstupu na tuto 
komunikaci. 

 
Ražení:  SportIdent (požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce). 
 Na liniové trati klasické (kleště + papírové průkazky). Maják se v obou případech razí. 
 
Kategorie:  D10, D13, D16, D20, D35, M10, M13, M16, M20, M40, MDR-linie, příchozí. V případě menšího 

počtu než tří přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií. 
 
Doprava:  IDS JMK - linka 201 odjezd ze Staré Osady v 8:16, na zastávce Bukovina rozcestí 2.0 přestup na 

linku 157. Výstup na zast. Bukovinka. Poté pěšky k fotbalovému hřišti. Parkování aut podél 
silnice. 

 
Občerstvení: V cíli bude horký čaj. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště - centrum  0,  

centrum - start1  150 m, 
centrum - start2  0 m, 
centrum - cíl  0. 

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


