ROZPIS
Okresní přebor na krátké a klasické trati v rádiovém orientačním běhu
Termín, místo konání: neděle 23. 6. 2019, Brno-Žebětín, odbočka k autodromu (N 49°12'37“, E 16°27'02“)
Časový rozvrh:

do 11:45
příjezd (dorazíte-li později, dejte raději vědět)
12:00
start prvního závodu (start druhého průběžně po doběhu prvního)
Pořadatelé, stavba tratí: Jakub Hrouda, Petr Hrouda
První závod:
3,5 MHz, krátká trať (30s relace, délka tratí do 3 km)
Limit: 60 minut
Mapa: Pohádka máje 2015 - západ, 1 : 10 000, E 5 m, stav 2015, formát A4
(bez zakreslených změn; nové paseky, oplocenky, cesty apod. jsou mimo místa kontrol)
Druhý závod:
144 MHz, klasická trať (zkrácená, délka tratí do 4,5 km) Limit: 90 minut
Mapa: Lipový vrch, 1 : 15 000, E 5 m, stav 2003, možno složit na A4
(bez zakreslených změn; nové paseky, oplocenky, cesty apod. jsou mimo místa kontrol)
Kategorie: D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50. Není vypisována
kategorie linie, děti a začátečníci mohou absolvovat trať s doprovodem (bude uvedeno ve výsledcích).
Tratě: budou přizpůsobeny tomu, že nabízejí (možná poslední) možnost tréninku před ME žáků a dorostu –
tedy 3–4 kontroly pro MD14, 4–5 kontrol pro MD16.
Startovní kolečko 500 m pro všechny kategorie v obou závodech.
Ražení: pro oba závody průkazy + kleště.
Doprava: Vozem na místo závodu (viz plánek), zaparkujte jak to půjde (místo pro pár vozů přímo na vjezdu
do lesa, nebude-li prostor obsazen výletníky, jinak někde po okolí). Autobusem 402 lze dojet na
zastávku Ostrovačice, hájenka Na Šípu (v JZ rohu plánku, zóna 410, příjezd od Brna 11:58, odtud
1 km po silnici) nebo do Žebětína (odtud 3 km po žluté značce a lesní asfaltce – raději než po silnici
s nepřehlednými zatáčkami); zastávka u autodromu při běžném provozu není obsluhována.

Shromaždiště: bez přístřeší, start i cíl v místě.
Přihlášky: do čtvrtka 20. 6. na adresu Petra Hroudy: svata@sci.muni.cz; později už jen tel./SMS 607534211.
V přihlášce sdělte i případné požadavky na brzký/pozdější start.
Podrobnější informace (upřesňující informace k organizaci tréninku, příp. startovní listina) budou oznámeny
v pokynech, zaslaných přihlášeným účastníkům 1–2 dny před tréninkem.
Poznámka: Jde o měřený trénink pořádaný pro zájemce, každý startuje na vlastní odpovědnost. Vytáhněte ze
skříně staré triko a nechte doma dres vyjadřující příslušnost k jakémukoli oddílu, neřkuli národnímu týmu.

