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

 

PROPOZICE 
2. oblastní soutěže Jihomoravského kraje v rádiovém orientačním běhu 

 

Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně  Termín, místo konání:  sobota 17. 3. 2018, Hvozdec 
Centrum soutěže:  samota Na Hlince, zhruba 1 km severozápadně od obce (N 49°15'13", E 16°24'53") 
 

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 závodníků z 3,5 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. 

 

Doprava: Z Brna autobusem 303 v 8.14 (odjezd z 
terminálu ZOO, dále staví: Přístaviště, Rakovecká) 
do Hvozdce (příjezd 8.32), odtud 1 km SZ po zelené 
značce a lesní cestě, nebo na odbočku k hájovně 
Na Hlince (8.33), odtud po asfaltce k lesu (viz mapu).  
Od Kuřimi (8.23 od nádraží) je možné dojet do 
Veverské Bitýšky (příjezd 8.42), odtud zhruba 3 km. 
 

Autem taktéž přes Hvozdec (ve směru od Bystrce 
nebo od dálnice), zhruba 0,5 km za obcí odbočuje 
cesta vlevo k lesu (ve směru od Bitýšky před obcí). 

 

Mapa: Bílý potok, 1 :15 000, E 5 m, stav 2010 (bez zakreslených změn).     Limit:  120 minut pro každý závod.  
 

Tratě:  144 MHz a 3,5 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky, startovní kolečko 500 m. 
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. 

 

Shromaždiště: omezená možnost přístřeší (zahradní přístřešek, příp. tunel nebo party pavilony). Parkování 
na místě dle pokynů pořadatelů. Pozor, pozemek pro shromaždiště bezprostředně sousedí s dalšími 
objekty, kam není vstup povolen. Uspořádání centra závodu bude upřesněno v pokynech. 

 

Ražení:  SportIdent.     Vzdálenosti: start obou závodů do 400 m, cíl v centru soutěže. 
 

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

PPřřiihhlláášškkyy::    ddoo  ssttřřeeddyy  1144..  33..  22001188,,  ppřřiihhlláášškkoovvýý  ssyyssttéémm  nnaa  aaddrreessee  http://fcart.xf.cz/rob180317/;  
pozdější dohlášky na e-mail mmaattuullaa..pp@@cceennttrruumm..cczz, v omezené míře na místě do uzavření prezentace.  

 

Informace:  Petr Hrouda, e-mail ssvvaattaa@@ssccii..mmuunnii..cczz, tel. (+420)607534211.    
 

Parametry tratí budou zveřejněny na https://www.skradiosport.cz/index.php/cz/poradame; 
další informace (pokyny, startovka) sledujte 16. 3. večer tamtéž. 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 
 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. 
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