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

POKYNY
oblastní soutěže Jihomoravského kraje a kraje Vysočina

 v rádiovém orientačním běhu

Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně
Termín, místo konání:  neděle 25. 3. 2012, Javůrek
Centrum soutěže:  v ohybu lesní asfaltky 1,5 km východně od obce (N 49°15’08“, E 16°22’52“)

Časový rozvrh:        do 10:00 příjezd, prezentace
    11:00 start závodu 144 MHz, pro liniové kategorie 3,5 MHz 

14:00 start závodu 3,5 MHz (teoreticky i dříve, dle aktuální situace)
Upozorňujeme na změnu času v     noci z     24. 3. na 25. 3., spíme o hodinu míň... :o(  

Činovníci soutěže: hlavní rozhodčí: Petr Matula, R2 ředitel, 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). Některé kategorie nejsou obsazeny; 
málo obsazené kategorie mohou běžet na shodné trati s vyšší kategorií.
Dopoledne liniová trať pro kategorie MDR (s doprovodem) a MD10 (samostatně běžící). 

Mapa: Bílý potok, 1 :15 000, E 5 m, stav srpen 2001 (dokreslené paseky pro žákovské kategorie, pro ostatní 
bez zakreslených změn). V prostoru odpoledního závodu kamenité svahy (kameny mají ostré hrany 
a nejsou moc vidět pod vrstvou listí); dopoledne je to „pohodové proběhnutí v pěkném lese“.

Limit: 120 minut pro každý závod. Ražení: SportIdent.

Tratě: 144 MHz a 3,5 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky. Start. kolečko 500 m pro všechny kategorie.
Tratě jsou stavěny tak, aby nebylo třeba probíhat skrz hustníky (kdo by chtěl potkat selátka, že...).
Pro děti dopoledne liniová trať v pásmu 3,5 MHz dle zaběhlých pravidel. 
Na liniové trati je krátce po přeběhnutí přes potok (mezi kontrolami 1 a 2) ostré odbočení z cesty. 
V terénu je zřetelně vyznačeno, pro jistotu ale děti před startem upozorněte.

Doprava: Z Brna autobusem 401 v 8.38 (zastávka Dunajská u konečné tramvaje ve Starém Lískovci), do 
Domašova (příjezd 9.06), dále autobusem 410 v 9.07 do Javůrku (příjezd 9.10). Odtud 1,5 km východně po 
zelené značce (viz mapu).

Autem taktéž přes obec Javůrek (ve směru od Brna sjet z dálnice u Ostrovačic, ve směru od Prahy za 9 kříži, 
v Domašově odbočit na Javůrek, v Javůrku pak doprava k lesu).
Parkování [P] vedle asfaltky u stavení při vjezdu do lesa (tak aby zůstal volný průjezd i na odbočující cesty).
!!! V prostoru probíhá „vítání jara“ – pravděpodobně bude „plný les lidí“ a hrozí riziko, že bude problém 
zaparkovat. Těžko předvídat, jak to bude vypadat ráno v době příjezdu, ale doporučujeme si nechat rezervu.

Stránka závodu: http://foxtimes.ic.cz/clanky/krajsky_prebor_25.3..htmlhttp://foxtimes.ic.cz/clanky/krajsky_prebor_25.3..html   Na vaši účast se těší pořadatelé.

Shromaždiště: omezená 
možnost přístřeší (party 
pavilony, tunel – nebudou 
stavěny v případě dobrého 
počasí). 

Vzdálenosti: start ráno 
200 m, odpoledne 50 m, 
cíl u centra pro oba závody. 
Parkování 500 m od centra.

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

http://foxtimes.ic.cz/clanky/krajsky_prebor_25.3..html
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