
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt: Klub orientačních sportů MENISKOS Brno, z.s.

Datum: sobota 16. června 2018

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

Zařazení do soutěží: 7. závod Jihomoravské podzimní ligy žactva a dorostu 2018,

7. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2018,

D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55

H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65

HDR - rodiče s dětmi, P - příchozí a začátečníci.

V kategorii DH10N nebude připuštěn doprovod, pro tento případ je kategorie HDR.

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4390

řádný termín končí 11. června 2018 ve 23.59 h, 

Závodníci doprovázející děti v kategorii HDR by měli nejdříve startovat sami a až pak s 

dětmi. Doplňte si do přihlášky prosím žádost o dřívější start.

Neregistrovaní a příchozí na email: prihlasky@meniskos.cz

Vklady: v řádném termínu - žactvo, HDR a příchozí 40 Kč, ostatní 80 Kč,

v 2. termínu (do 13. června 2018 do 23.59) - zvýšené o 50 %, 

přihlášky v den závodu za dvojnásobek vkladu dle možností pořadatele,

zvýšení vkladů se netýká kategorií HDR a P,                                                              

zapůjčení SI čipu 20 Kč, požadavek uveďte v přihlášce. 

Vklady uhraďte přednostně na  účet 2300474805/2010, v.s. = 27xxxx, kde xxxx je číslo 

dle adresáře ČSOS, případně v hotovosti při prezentaci.

Mapa: Na Zámečku, M = 1:10000, interval vrstevnic 5 m, 

mapovali: 12/ 2016 - 4/2017 Petr Matula, Petr Hrouda, změny dokresleny k 5/2018, 

mapový klíč ISOM 2000, laserový tisk, rozměr A4, vodovzdorná úprava - PRETEX.

Centrum závodu: Říčany u Brna, přírodní koupaliště, GPS: 49.2199586N, 16.3843006E. 

Prezentace: v den závodu od 9.00 do 10.00 h v centru závodu.

Start prvních závodníků: 000 = 10.30 h, intervalově

Vzdálenost centrum-start: 800 m, 25 m převýšení

Vzdálenost centrum-cíl: 0 m

Vzdálenost centrum-parkování: 0 - 1000 m

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, jeden čip smí být v závodě použit jen jednou, Air mód 

NEBUDE ZAPNUTÝ, čipy SIAC nutno používat klasicky.

ředitel:                Jana Humlíčková

stavitel tratí:        Petr Hrouda

hlavní rozhodčí:  René Humlíček R3

Další informace k závodu: http://meniskos.cz/index.php/2018-06-16_oblz/

ROZPIS

7. závod Jihomoravské jarní ligy žactva a dorostu 2018,

7. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2018,

veřejný závod v orientačním běhu.

Hlavní funkcionáři závodu:

Terén:

Kategorie:

Přihlášky:

Smíšený les, nadmořská výška 350 - 450 m.n.m., střední hustota komunikací, údolí 

Říčanského potoka - na V příkrá stráň se skalkami a rýhami, na Z  středně členitý terén s 

porostovými a terénními detaily, střídání různých druhů porostů, sezónní podrost, vřele 

doporučujeme zakrytí dolních končetin.

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4390
http://meniskos.cz/index.php/2018-06-16_oblz/


email: r.humlicek@seznam.cz, popř. mobil 603 250 114

Upozornění : Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru je možné jen s předběžným 

souhlasem ředitele závodu.

Respektujte prosím ustanovení pravidel OB: "čl: 20.9 Závodník nesmí být během závodu 

doprovázen jinou osobou ani zvířetem  …" - na start nebudou připuštěni závodníci se psy.

Závodníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí.

Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti pro rok 2018.

Předpisy závodu: Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti pro rok 2018, 

Prováděcí předpisy soutěží JMO pro rok 2018 .

Protesty k závodu: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč,

protesty k výsledkům závodu doručit na adresu hlavního rozhodčího: 

René Humlíček, Mezihorní 491, 664 82, Říčany.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne  17. května 2018. 

Pro neregistrované zájemce o účast na závodech.

Přijďte si vyzkoušet orientační běh.

Pokud se chcete dozvědět o orientačním běhu více informací, doporučujeme web 

Informace o našem závodě (místo konání, čas startu, kontakt apod.) jsou v těchto propozicích, popř. budou postupně 

doplňovány na webu závodu:

http://meniskos.cz/index.php/2018-06-16_oblz/

https://zacitorientak.cz/brno/

Pro začátečníky - děti (do cca 10let) je vhodná kategorie HDR, kde může jít jako doprovod dospělý. Celá trať od startu do cíle 

je značena fáborky s možností zkrácení trasy. Pro větší a dospělé začátečníky je určena kategorie P - orientačně nenáročná, cca 

3 km dlouhá trať. Nebo se můžete přihlásit do závodní kategorie dle Vašeho věku. Na závod je vždy lepší přihlásit se předem 

na email: prihlasky@meniskos.cz, možné je přihlášení i v den závodu do 10 hod. v místě centra závodů na koupališti v 

Říčanech. 

http://meniskos.cz/index.php/2018-06-16_oblz/

