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P O K Y N Y 
 

Akademické mistrovství České republiky v orientačním běhu  
pro rok 2008  

v rámci 7. Českých akademických her G2 KB 
Veřejný závod systému Ranking s koeficientem 1,0 

 
 
 
Datum: 17.–18. června 2008 (úterý, středa)  
 
Místo (centrum):  Ruprechtov (obec 35 km SV od Brna) – turistická základna Malina 
 
Poř. orgán: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně, MZLU 
 
Technické uspořádání: VSK MZLU Brno, o.s., oddíl orientačního běhu 
 
Klasifikace:  denní závod jednotlivců na krátké trati (17. 6.) a klasické trati (18. 6.) s intervalovým 

startem 
 
Kategorie :      H21, D21 
 
Vzdálenosti: ubytování (Brno) – centrum      35 km 

centrum – prezentace                 0 m    
centrum – start                    úterý   –   950 m 
                                                          středa – 1100 m 
po oba dny značeno modrobílými fáborky                                                                        
centrum – cíl                               0 m 
parkoviště autobusů – centrum         0 m 

                       parkoviště osobních aut – centrum   1000 m (v obci Ruprechtov) 
 
Start 00: v úterý 15.00 hod., ve středu 9.30 hod. 
 
Prezentace: v závodní kanceláři v centru – úterý 17. 6 do 14.30 hod., středa 18. 6. do 9.00 hod.  
 
Doprava: Závodníci budou do centra odvezeni autobusy pořadatele s odjezdy od menzy u     

kolejí Purkyňova (místo ubytování) v úterý ve 13.00 hod., ve středu v 7.30 hod. 
 
Systém ražení: elektronický systém SportIdent. Jeden čip nesmí být v jednom závodě použit 

dvakrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu  
                        a kontrolu mazání. V případě poruchy SI jednotky je závodník povinen označit 

průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu 
s náhradním ražením je povinen v cíli ihned předat ke kontrole. Na pozdější protesty 
nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod 
nedokončí. 

 
Mapa: Klasika: Ruprechtov, 1 : 15 000, E = 5 m,  mapovali P. Matula, R.Kheil, K. Truhlář, 

R.Čech, P. Prokop, V. Šebesta 
Krátká trať: Malina, 1 : 10 000, E = 5 m, mapovali P. Matula, R.Kheil, K. Truhlář  
Obě stav 2003, revize 05/2008 (pouze zásadní změny na postupech), mapový klíč 
ISOM 2000. Rozměr A4+ (225x311 mm), tisk CCB Brno (laserová tiskárna). 
Mapa bude vodovzdorně upravena. 

                       Zvláštní mapové symboly: zelený křížek - vývrat, zelené kolečko - výrazný strom, 
hnědé pootočené „u“ - plošinka, černý křížek - jiný umělý objekt 
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Popisy kontrol: samoobslužným způsobem v centru 
 
Terén:       Smíšený les s dobrou průběžností a množstvím cest; v J části prudký svah 

s kameny a rýhami; v S části porostové detaily. 
 
Předpokládané časy vítězů: krátká trať 35 minut pro obě kategorie  

klasika 60 minut pro D21, 70 minut pro H21 
 
Délky tratí, převýšení:  krátká trať – H21: 6,4 km / 265 m / 24 k.; D21: 5,0 km / 195 m / 19 k. 
                                  klasická trať – H21: 12,5 km / 325 m / 20 k; D21: 8,1 km / 265 m / 13 k. 
 
Běžecké oblečení,obutí:  doporučujeme zakrytí dolních končetin (výskyt klíšťat), při závodě na  

krátké trati doporučujeme tejpování kotníků 
 
Závodní prostor: veškerý les kolem centra závodu. 
 
Povinné úseky:  cesta mezi startem a mapovým startem značena oranžovými fáborky 
 
Upozornění:  po oba dny doběh závodníků od posledních kontrol do cíle je do trychtýře 

vyznačeného v terénu plastovými pásy bílé barvy; na trychtýř navazuje doběhový 
úsek značený červenobílými fábory. 

 
Občerstvovací stanice: pouze na klasické trati. D21 jedna občerstvovací stanice (iontový nápoj, 

pitná voda). H21 dvě občerstvovací stanice – jedna s pitnou vodou a iontovým 
nápojem, druhá vybavena pitnou vodou se samoobslužným výdejem (PET láhve). 
Obě na kontrolách, označeno v popisech. 

 
Občerstvení v cíli: ochucená minerálka, voda se sirupem. 
 
Klasické občerstvení v centru nebude, k disposici bude pouze pitná voda! 
 
Šatny, umývárny, WC:  vše umístěno v centru vč. teplých sprch.     

Zákaz vstupu v botách s kovovými hřeby. 
 
První pomoc:  zajištěna v cíli zdravotní službou 
 
Odevzdávání map: mapy budou v cíli odevzdávány po oba dny do odstartování posledního závodníka 
 
Výsledky: předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány v centru závodu, 

oficiální výsledky na stránkách ČAH. 
 
Vyhlášení vítězů: po skončení závodu na místě.  

Vítěz mezi akademiky získá titul Akademický mistr ČR 2008 
 
Předpokládané složení jury: bude zveřejněno na shromaždišti. 
 
Časový limit:   krátká trať :     75 min. 
                        klasická trať: 150 min. 
 
Poznámka:   Organizační výbor ČAH  nás pověřil akreditací Vaší účasti na těchto hrách, která  

bude probíhat v úterý 17.6. od 13.30 hod v závodní kanceláři v centru závodu 
                       (netýká se účastníků veřejného závodu). K této akreditaci jste povinni předložit 

doklad o studiu, vyplníte přihlášku k ubytování vč. OP. 
 
Funkcionáři: ředitel:   Emil Bauer 

hlavní rozhodčí: Zdeněk Mazal, R2 
stavitel tratí:  Petr Hrouda 


