
INFORMACE A POKYNY
pro  

10.ročník tradi čního závodu-“BU ŘT 
cup“

13. Jihomoravská liga v orientačním běhu
závod systému Rankingu  s koeficientem 1.0 a veřejný závod

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS
Pořádající subjekt:   SK Radioklub Blansko (RBK)

Datum: sobota  27.. října 2012

Centrum závodu: Babice nad Svitavou, fotbalové hřiště  
49°17'00"N 16°41'58"E

Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným 
pořadím kontrol a intervalovým startem

Funkcionáři závodu:Milan Jalový - hlavní rozhodčí
Jaroslav Jalový -ředitel závodu
Jakub Šesták, Milan Jalový - stavba tratí

Parkování: podél komunikace v obci, buďte ohleduplní a nestůjte na 
travnatých a nezpevněných plochách, neomezujte místní ve 
výjezdu, dbejte pravidel silničního provozu

Časový sled: Prezentace: 9.00 – až 9.30
Start 00  = 10.00 , intervalově
Uzavření cíle  14.00
Kategorie HDR a P mají možnost startovat kdykoliv do uzavření
startu v čase 0-60, startují ze samostatného koridoru, čas startu 
orazí v startovací kontrole 

Systém ražení: elektronické SI , při poruše krabičky razit do políček na mapě

Mapa: Křtiny stav 09/2012,  ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM2000, 
mapovali  Rajnošek, Svangberg, Šesták , rozměr A4,mapy budou 
vodovzdorně upraveny 
měřitko 1:15000 kategorie H21C,H18, a H35, ostatní 1:10000, 
zelený křížek = vývrat, zelené kolečko=výrazný strom
mapy v cíli nebudou vybírány, dodržujte fair play 

Popisy kontrol: Pro všechny kategorie v centru
Terén: krasový terén,dobře průběžný, místy velká kumulace krasových útvarů, 

mírně členitý a kopcovitý
Vzdálenosti: Centrum – start 1600 m  modrobílé fáborky

Centrum – cíl 800m
Cesta na start vede okolo cíle
Centrum – parkoviště 0 - 500m

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního 
řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. 
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Protesty: Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. 
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu 
hlavního rozhodčího:
Milan Jalový, Letohradská 7d,17000 Praha

Jury: budou osloveni Libor Adámek (ABM), Jan Urban (SBK), Pavel Ptáček 
(BBM) 

Převlékání závodníků: omezeně v šatnách na fotbalovém hřišti, v okolí šaten, ve 
vlastních vozidlech, umývárna s teplou vodou v šatnách

Upozornění : za deštivého počasí bude zakázán vstup na plochu 
fotbalového hřiště
. 
WC: V centru 

Občerstvení: po doběhu śťáva , v centru RBK bufet se základním sortimentem, možnost 
zakoupení špekáčků a samoobslužné tradiční opékání.na ohýnku.

Vyhlášení výsledků: co nejdříve, odhadem tak v 13.00, budou vyhlášeni a odměněni 
drobnými dárky první tři v žákovských kategoriích, HDR a HD21C 

Upozornění: V blízkosti startu probíhá t ěžba dřeva, v mapě označeno značkou 
"nebezpečný prostor", zákaz vstupu !! 
Ideální  postupy jsou vedeny mimo tento prostor-

Cesta na start vede podél hranice přírodní rezervace, prosíme chovejte se podle toho.

Správný směr přejí
pořadatelé z RBK

2


