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

 

PROPOZICE 
oblastní soutěže Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 

 v rádiovém orientačním běhu 
 

Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně  Termín, místo konání:  sobota 1. 3. 2013, Brno-Žebětín 
Centrum soutěže:  Helenčina studánka, zhruba 2,5 km severozápadně od obce (N 49°13'09", E 16°27'24") 
 

Časový rozvrh:   do 10:30 příjezd, prezentace 11:00 start závodu 144 MHz, pro liniové kategorie 3,5 MHz  
      start závodu 3,5 MHz bude probíhat průběžně po doběhu závodníků z 144 MHz 

 

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

Kategorie:  D12, D14, D16, D19, D20–, D35–, D50–, M12, M14, M16, M19, M20–, M40–, M50–, M60–, 
MD20K (kratší trať pro příchozí, „turisty“ a dospělé začátečníky). Dopoledne liniová trať pro kategorie 
MDR (s doprovodem) a MD10 (samostatně běžící). V případě menšího počtu než tří přihlášených 
závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií. 

 

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

 

 
 

Přihlášky:  Do středy 26. 2. v přihláškovém formuláři na adrese hhttttpp::////ffccaarrtt..xxff..cczz//aakkccee..pphhpp, pro další informace 
e-mail svata@sci.muni.cz; případně na místě do uzavření prezentace (na později příchozí nebude brán zřetel).  
 

Podrobnější informace (parametry tratí, pokyny, startovka) sledujte 28. 2. večer na www.foxtimes.ic.cz  
(případně možná záloha na hroudokaps.foxklub.cz). 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 
 

Doprava: Z Brna autobusem 52 (z Bystrce nebo Mendlova náměstí) 
na zastávku Žebětín, Ríšova; odtud 2,5 km po žluté značce a lesní cestě. 
Autem po silnici Žebětín–Ostrovačice na odbočku asfaltky k autodromu, 
zde je místo parkování. Odtud 1 km po lesní cestě dle přiloženého plánku. 
Pozor při přecházení silnice na parkoviště, zejména při návratu (z vnitřní 
strany zatáčky není vidět moc daleko). 
 

Shromaždiště: omezená možnost přístřeší – lesní přístřešek pro turisty. 
Uspořádání centra závodu bude upřesněno v pokynech. 
  

Vzdálenosti: start a cíl nedaleko od centra pro oba závody (též může být 
upřesněno v pokynech). 
 

Mapa: Lipový vrch, 1 :15 000, E 5 m, stav 2003 (bez zakreslených změn).  

 

Limit:  120 minut pro každý závod.   
 

Ražení:  SportIdent nebo klasické (papírové průkazy + kleště). 
 

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

http://fcart.xf.cz/akce.php
http://www.foxtimes.ic.cz/

