
Český svaz orientačních sportů - Jihomoravská oblast

Jihomoravská liga v orientačním běhu

Rozpis

5. závod Jihomoravské jarní ligy žactva a dorostu, Jihomoravské ligy dospělých a veteránů, závodu systému
Ranking 2016 s koeficientem 1,00, ORIS ID: 3359 a veřejného závodu jednotlivců na klasické trati

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů
 

Pořádající subjekt: TJ Spartak 1.brněnská – oddíl orientačního běhu

Datum: sobota 21. května 2016

Centrum závodu: Brno – Líšeň, Mariánské údolí, areál restaurace Eldorádo

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol

Prezentace: v centru od 9:00 do 10.00

Kategorie: D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, H10, H10N, H12, H14,
H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, D35U, H35U
veřejný závod: HDR , P (příchozí), RZL (radost z lesa).
předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO.

Přihlášky:  pomocí přihlašovacího systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) do 16. 5. 2016 za 
základní vklady. Po 16. 5. 2016 již jen dle možností pořadatelů. Výjimečně je možné 
zaslat přihlášku e-mailem (přihláška je platná až po obdržení odpovědi). Přihlášky musí 
být v povinném formátu ČSOS. V závodě smí být jeden SI čip použit vždy pouze jednou.
V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu.
Kategorie RZL se nemusí hlásit dopředu. Stačí přijít až v sobotu.

Vklady: do 16. 5. později
D/H10-D/H14   40 Kč   80 Kč   
HDR, RZL     40 Kč   40 Kč
P     80 Kč   80 Kč
ostatní kategorie   80 Kč 160 Kč
za zapůjčení čipu bude účtován poplatek 10 Kč, za jeho ztrátu nebo nevrácení poplatek
800 Kč.

 
Způsob úhrady: veškeré  platby  je  možné  zaslat  na  účet  č.  2800116457/2010,  variabilní  symbol:

2105XXXX, kde  XXXX značí  číslo oddílu  podle adresáře ČSOS nebo v hotovosti  při
prezentaci

Mapa: Říčky 2016, 1:15000 A4, pro, E=5m, mapový klíč ISSOM 2007, stav duben 2016 pro
kategorie D16 – D35, H16 – H35, pro ostatní kategorie měřítko 1:10000 
Všechny mapy budou vytištěny na vodě-odolný papír.

Terén: Převážně listnatý, kopcovitý, v západní a severní části skalnatý.

Parkování:  Přímo  u  areálu  Eldorádo.  Vzhledem  k  velmi  omezenému  parkování  jsme  museli
pronajmout louku. Doporučujeme použít MHD č. 55.

Start 00: 10.30 hod. intervalový

Informace o závodě: Na webových stránkách www.orientak.cz



Označování závodních průkazů: bude použit elektronický systém ražení SportIdent

Vzdálenosti: centrum – start = do 1200 m
cíl – centrum = do 300 m 

Doprava: individuální, pořadatelé nezajišťují. 

Stravování: Po doběhu bude zajištěna voda. Další občerstvení v restauraci Eldorádo.

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti sekce OB
ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS pro
rok 2016.

 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Libor Robotka

hlavní rozhodčí: Radim Kheil
stavitel tratí: Radim Kheil
přihlášky řeší: Jiří Pospíšil

Protesty: písemně  do  rukou  hlavního  rozhodčího  s vkladem 200,-  Kč.  Případné  protesty  proti
oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:
Radim Kheil, Novodvorská 2, 641 00 Brno

Poznámka: Kategorie RZL: Název "Radost z lesa". Tato pilotní kategorie dostane mapu přímo na
prezentaci, nemusí se přihlašovat dopředu, nemusí mít SI čip, do lesa může kdykoli, v
lese může dělat cokoli (v rámci pravidel), ... . www.orientak.cz 
Kategorie  D35U a H35U (Ultimate).  Délka  v  délce  cca obvyklé  této kategorii.  Mapa
upravena vynecháním některých barev nebo objektů.

Upozornění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

     Libor Robotka       Radim Kheil
  ředitel závodu hlavní rozhodčí 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí JmO dne 23. dubna 2016.

http://www.orientak.cz/

