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: středa 11. 6. 2014, Brno-Kohoutovice
Typ soutěže:
mistrovská soutěž 3. stupně
Centrum soutěže:
zastávka Stará dálnice (bus MHD 50, 52), u vstupu do obory Holedná („u prasat“)
Časový rozvrh:
Činovníci soutěže:

do 16:00 příjezd, prezence (dorazíte-li později, dejte raději vědět) ; 16:30 start závodu
ředitel, hlavní rozhodčí, stavitel tratí: Petr Hrouda; cíl: Hana Fučíková

Mapa: Dub Troják, 1 : 10 000, E 5 m, rozměr A4, stav 2007 (bez zakreslených změn;
v oblasti mezi silnicí Žebětínskou a dubem Trojákem je několik nových pasek a pár oplocenek)
Trať: 3,5 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.
Shromaždiště:
altán za vstupem do obory
(červená značka v mapě).
Start bude v podchodu pod
sjezdem ze Staré dálnice –
pozor při přecházení silnice
u zastávky autobusů!
Věci ze startu budou
přeneseny na shromaždiště.
Cíl bude před silnicí
u kohoutovické hájovny.
Po průchodu cílem každý
sám přejde silnici (v cíli bude
dohled na přechod menších
dětí), projde brankou do
obory a po asfaltce podél
plotu sejde dolů ke shromaždišti (vzdálenost 1 km).
Vyčítání čipů bude v altánu.
!!! V případě deště bude cíl
přesunut do blízkosti startu –
rozhodující bude zákres ve
vzorové mapě na startu.
Parametry tratí:
D12, M12
2,00 km
D14, M14, D16
2,50 km
M16, M19
3,05 km

110 m
130 m
195 m

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

D19, D20
M20, M40, M50
D35, D50

3,00 km
3,35 km
2,55 km

195 m
205 m
140 m

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

S ohledem na bylinný podrost v lese a výskyt klíšťat v celé oblasti doporučujeme zakrytí dolních končetin.
V průběhu závodu je zakázáno vstupovat na silnici a do prostoru bývalého lomu (západně od cíle)!
Pro upřesňující informace k organizaci závodu (možná změna umístění cíle /viz výše/, případně další
informace) sledujte před závodem aktuality na www.foxtimes.ic.cz.
Zde by se po uzavření přihlášek (půlnoc 9. 6.) měla objevit i předběžná startovní listina.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

