
   

 

P O K Y N Y 

Individuálního měřeného tréninku 5. Jarní jihomoravské ligy 

Ochoz u Brna, 15.5.2021 
 
 

Pořádající subjekt:  Lokomotiva–Ingstav Brno – oddíl orientačního běhu 
 

Centrum: Ochoz u Brna, fotbalové hřiště, GPS 49.2579203N, 16.7352117E, viz plánek na konci pokynů. 
 V centru bude umístěno vyčítání čipů po závodě a pro ty, kteří si předem objednali jejich zapůjčení, 

bude před závodem nutnost si jej zde vyzvednout a po vyčtení opět vrátit. V případě ztráty půjčeného 
čipu bude pořadatel požadovat náhradu 800,-Kč. 
Bude možno si zde odložit věci na suchém místě. Nebude zde ovšem prostor na převlékání. 
Přítomnost účastníků tréninku na shromaždišti nebude nutná, bude možné dorazit rovnou na start. 

 
Parkování: Pořadatelé budou organizovat parkování v centru na parkovišti u fotbalového hřiště P1 případně na 

louce za fotbalovým hřištěm P2, 49.2589067N, 16.7336936E. Pokud dojde k naplnění kapacity těchto 
parkovišť, budou auta směrována k parkování na soukromou louku P3, GPS 49.2602047N, 
16.7332967E. 

 
Prezentace: Nebude. Na startu si pouze zaevidujeme, zda daný závodník odstartoval nebo ne. Veškeré případné 

změny na mail ondrej.toman@seznam.cz nejpozději do pátečních 19 hodin. 
Platby startovného jsou možné pouze převodem na účet č. 943423113/0800, var. symbol: číslo oddílu 
dle adresáře ČSOS nebo vygenerované systémem ORIS v přihlášce. Termín splatnosti 14.5.2021. Bez 
zaplaceného vkladu (možno zkontrolovat u přihlášek v ORISu) nebude účastník připuštěn na start. 
V centru nebudou klubům vydávány žádné obálky ani pokyny. Tyto budou pouze vyvěšeny. 

 

Startovní listiny: Budou uvedeny na webové stránce závodu, v ORISu a vyvěšeny v centru a na startu.  
 

Start 00: V 10:30 hodin, intervalově po jedné minutě dle startovní listiny. Startovní koridor je jednominutový. Před 
startovním koridorem bude umístěna krabička pro vymazání čipu (CLEAR). Ve startovním koridoru je 
nutno provést kontrolu mazání (CHECK). Dále zde bude k dispozici krabička SIAC test. V okamžiku 
startu na startovní čáře účastník razí startovní krabičku. Mapu si odeberete samoobslužně hned za 
startovní čárou. 

 

Časový limit: 90 minut. 
 

Popisy kontrol: Budou vytištěny na mapách a jsou zveřejněny k tisku i na stránce tréninku www.ob-lbm.wz.cz/Zavod/. 
 

Vzdálenosti: parkoviště P2 – centrum: do 370 m 
 parkoviště P3 – centrum: do 600 m 
 parkoviště  P2 – start: 1,4 km, převýšení 40m, cesta na start vede cca 80 m od cíle  
 parkoviště P3 – start: 1,6 km, převýšení 40m, cesta na start vede cca 80 m od cíle 
 centrum - start:  1,4 km, převýšení 40m, cesta na start vede cca 80 m od cíle 
 centrum - cíl:  1,2 km, vzdálenost startu a cíle cca 230 m 
 Cesta na start po obci nebude značena fáborky. Modrobílé fáborky začnou až od křižovatky do polí – 

viz plánek na konci pokynů. 
 Na startu je možno si zanechat oblečení v připravených pytlích. Tyto věci budou přenášeny do cíle. 
 
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 

Pro závod lze použít všechny typy SI čipů.  Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny 
do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující bezkontaktní ražení až do vzdálenosti 0,5 m). 
Cílová krabička bude také zapnuta v BEACON módu. 

 

Vyčítání čipu: Vyčítání čipů bude probíhat v centru. Každý účastník tréninku (i když ho nedokončí) je povinen vyčíst 
údaje z SI čipu do počítače. Zapůjčené čipy vracejte ihned po jejich vyčtení. 
 

Kategorie: D, H 10, 12, 14, 16, 21, 45, 55 
          

Terén: Převážně listnatý příměstský les, kopcovitý, s rozdílnou průběžností a vyšší hustotou cest. Vzhledem 
k podrostu ostružin pořadatelé důrazně doporučují krytí dolních končetin.  

    

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=16.7339162&y=49.2557617&z=17&l=0&ut=Centrum%20z%C3%A1vodu&ut=Parkovi%C5%A1t%C4%9B&uc=9mecXx8L6yf51g3K&ud=49%C2%B015%2728.702%22N%2C%2016%C2%B044%276.791%22E&ud=49%C2%B015%2734.449%22N%2C%2016%C2%B044%270.148%22E
mailto:ondrej.toman@seznam.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=6508
https://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=6508
http://www.ob-lbm.wz.cz/Zavod/


Mapa: Kaničky, měřítko 1:10.000,  E=5m, rozměr A4, mapováno 2018, revize jaro 2021, mapový klíč ISOM 
2017, laserový tisk. Mapa vytištěna na voděodolný papír. 

 Zvláštní značky použité na mapě mají následující význam:  

 zelený ×  vývrat 
 hnědý   plošinka 
 

Výdej map: Mapy se v cíli neodebírají. Dbejte prosím na dodržení regulérnosti a pravidla „fair play“. 
 

Povinné úseky: Start–mapový start, sběrná kontrola č.100–cíl -  budou označeny červenými fáborky. 
 

Zakázaný prostor: Veškerý les na západ od cesty na start. 
 

První pomoc:  Lékař přítomen nebude, dbejte při závodu opatrnosti.  
 

Občerstvení: bude zajištěno místními fotbalisty z okýnka v centru u fotbalového hřiště. 
 

Výsledky: Po skončení tréninku budou pouze publikovány na www stránce závodu a v ORISu. 
 

WC a mytí: Vzhledem k epidemiologické situaci a platným pravidlům mytí nebude zajištěno, WC bude v budově u 
fotbalových šaten. 

 

Vyhlášení: Vyhlášení výsledků nebude. 
 
Školka: Hlídání dětí není organizováno. 
 
Protesty: Oficiálně se nepřijímají, případné připomínky se budou řešit operativně domluvou na místě. 
 
Informace: Na www stránce závodu www.ob-lbm.wz.cz/Zavod/ 
  Ondřej Toman, ondrej.toman@seznam.cz, tel. 604 711 075 
 

Předpis: trénink je organizován dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS v OB 
pro rok 2020 a Prováděcích předpisů k soutěžím JmO pro rok 2020. 
Přihlášením se na tento trénink každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 
v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v 
informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce mohou být pořizovány 
zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém tréninku a k osobní potřebě 
účastníků (jako vzpomínka na trénink, pro propagaci klubu OB atd.). V případě, že nesouhlasíte se 
zveřejněním fotografií, oznamte to prosím neprodleně danému fotografovi.   
 

Upozornění:  Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody jimi způsobené. Závod se 
koná v době, kdy stále platí koronavirová opatření. Každý účastník je sám zodpovědný za dodržování 
aktuálně platných vládních opatření. Případné ošetření jde na vrub zdravotního pojištění závodníka. 

 

Funkcionáři: ředitel:    Jana Tomanová R3 
  hlavní rozhodčí:  Ondřej Toman 

stavitel tratí:  Iva Janská 
 

 

 
 

Pořadatelé děkují za umožnění uspořádání těchto závodů: 
Školnímu lesnímu podniku, Masarykův les, Křtiny 

obci Ochoz u Brna a paní starostce Evě Drochytkové 
TJ Ochoz u Brna, oddílu kopané 
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https://oris.orientacnisporty.cz/
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