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

 

PROPOZICE / POKYNY 
oblastní soutěže Jihomoravského kraje v rádiovém orientačním běhu 

 

Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně  Termín, místo konání:  neděle 26. 3. 2017, Brno-Veveří 
Centrum soutěže:  v lese nad silnicí Brno –V. Bítýška, západně od kempu Obora (N 49°15'24", E 16°28'08") 
 

Časový rozvrh:   do 10:30 příjezd, prezentace 11:00 start závodu 3,5 MHz, pro liniové kategorie 144 MHz  
      start závodu 144 MHz bude probíhat průběžně po doběhu 3,5 MHz, předpoklad od 13:00 
      Pozor, v noci na 26. 3. se mění čas na letní! 

 

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

Kategorie:  D12 (koridor B), D14 (koridor A), D16, D19, D20–, D35–, D50–, M12 (vše koridor B), M14, M16 
(obě koridor A), M19 (koridor B), M20–, M40–, M50– (vše koridor A), M60–, MD20K (obě koridor B). 
Dopoledne liniová trať pro kategorie MDR (s doprovodem) a MD10 (samostatně běžící).  

 

Tratě:  3,5 MHz a 144 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky, převýšení až 8 % (viz parametry tratí)! 
Pro kategorie MD14 a mladší platí zákaz vstupu na silnici v průběhu závodu; ostatní dbejte opatrnosti 
(silnici není třeba přebíhat).  
Startovní kolečko 500 m, je možné rovnou zakreslit pro oba závody (v žádném kolečku není kontrola). 
Pro děti dopoledne liniová trať v pásmu 144 MHz dle zaběhlých pravidel; na fáborkové trase budou 
velké lampiony, přímo u vysílačů pak bude viset CD s číslem kontroly a kleště nebo SI jednotka. 
Vysílače pro linii 144 MHz by měly být na jiných frekvencích než vysílače pro odpolední závod, ale pro 
jistotu budou po dobu liniového závodu vypnuté vysílače č. 1, 2, 3 z odpolední trati. 
V případě nepříznivého počasí může být odpolední závod po dohodě s účastníky odvolán. 

 

Mapa: Veveří, 1 :15 000, E 5 m, stav 2005 (bez zakreslených změn). Mapy budou k dispozici již v centru 
závodu (v místě prezentace); k dispozici bude asi 60 map oříznutých na A4 a dále pak celé mapy o 
rozměrech 30×32 cm – prosím přednostně berte ty oříznuté.     

 

 
 

Doprava: Z Brna-Bystrce autobusem 303 (10.13 ZOO, 10.15 Přístaviště; pozor, do Bystrce je výluka tramvají, 
od Vozovny Komín jezdí náhradní doprava) na zastávku Obora (příjezd 10.23). Zastávka Obora leží v pásmu 
310 a je celodenně na znamení. Dále 500 m po zelené značce směr Veveří.  
Parkování na parkovišti před kempem Obora (podle cedule pro hosty kempu, ale ten teď nefunguje) nebo pod 
hradem Veveří (viz plánek), odtud po zelené značce (pod hradem je lávka přes potok za zastávkou autobusu). 
 

Shromaždiště:  v lese, bez přístřeší. Limit:  120 minut pro klasickou trať, 60 minut pro liniovou trať. 
 

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

Parametry tratí jsou zveřejněny na http://www.skradiosport.cz/index.php/cz/oddil/poradame; 
startovka tamtéž (mrkněte 25. 3. večer, zda nedošlo ke změnám). 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 

http://www.skradiosport.cz/index.php/cz/oddil/poradame

