
ROZPIS

1. závod Jihomoravské podzimní ligy žactva a dorostu 2018
8. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2018

závod systému Ranking s koeficientem 1,00
veřejný závod jednotlivců na klasické trati

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN: 
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu, Jihomoravská oblast

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:
TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů

DRUH ZÁVODU:
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

DATUM:
sobota 22. 9. 2018 

CENTRUM: 
Černovice, obecní výletiště (GPS: 49.4864531N, 16.4219414E)

KATEGORIE:
D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55
H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
P – kategorie pro příchozí bez omezení věku a pohlaví (náročnostní úroveň žactva)
HDR – nezávodní trať pro rodiče s dětmi

PŘIHLÁŠKY: 
Do 17. září 2018 do 23:59 prostřednictvím systému ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4440
Výjimečně a pro neregistrované e-mailem na adresu prihlasky@tbm.cz
Přihláška zaslaná e-mailem je platná až po jejím potvrzení.

VKLADY: 
H/D10N, H/D 10-14, HDR: 40,- Kč, ostatní kategorie: 80,- Kč, zapůjčení SI: 10,- Kč
Přihlášky po termínu budou přijaty jen v rámci možností pořadatelů a za zvýšený vklad!
Zvýšený vklad se netýká kategorie P a HDR, ale mapa na vás už zbýt nemusí 

ÚHRADA VKLADŮ:
Bankovním převodem na níže uvedený účet do 20. září 2018 (datum doručení platby), nebo později hotově 
na prezentaci. Závodníci s nezaplaceným vkladem nebudou připuštění ke startu.
Bankovní účet: 001003-1341726349/0800, Variabilní symbol = 22xxxx03, kde xxxx je číslo klubu dle 
adresáře ČSOS. Neregistrovaní platí vklad dle instrukcí v potvrzovacím mailu.

PREZENCE:
V centru závodu od 9:30 do 10:00 hodin. Dohlášky na místě dle možností pořadatele a pouze do 10:00.

START: 
Od 10:30 dle startovní listiny. Kategorie HDR startuje kdykoliv v čase 10:30 – 12:00. Plánujete-li doprovázet 
svoje dítě a současně běžet, uveďte do přihlášky žádost o brzký start. Není možné jít nejprve s dítětem a 
potom běžet svoji trať (běžet napřed svoji trať a pak až jít s dítětem možné je).

VZDÁLENOSTI: 
parkoviště auta – centrum do 500 m
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centrum – start, centrum – cíl do 2500 m
Bude upřesněno v pokynech.

TERÉN: 
Terén vysočinský, zvlněný, občas kameny. Závod se odehrává mimo všechna maloplošně chráněná území, 
do kterých nám nebyl umožněn vstup.

MAPA: 
Pro všechny kategorie mapa Záraz 678 v měřítku 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2017, 
stav jaro 2018, hlavní kartograf Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

RAŽENÍ:
Elektronický systém SportIdent v režimu kontaktního ražení, požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce 
(poplatek 10 Kč), v případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 800,- Kč. Lze použít všechny verze SI 
čipů.

PŘEDPIS:
Závodí  se  na  vlastní  nebezpečí  dle  platných  Pravidel  OB,  Soutěžního  řádu  Jihomoravské  oblasti
ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2018.
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu  ČSOS  a  to  v  podobě  přihlášky,  startovky  a  výsledků  v  informačním  systém  ORIS
(https://oris.orientacnisporty.cz/).
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém
závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále
zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci
klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to prosím explicitně fotografovi.

PROTESTY:
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: 
katka.stepankova@gmail.com 

FUNKCIONÁŘI:
ředitelé: Adam Chromý (R3), Radovan Čech (R3)
hlavní rozhodčí: Kateřina Štěpánková (R3)
stavitel tratí: Kamila Špringlová a Jan Sedlář pod dohledem Adama Chromého (R3)

INFORMACE:
Veškeré informace budou zveřejněny v ORISu: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4440
Případné další informace u ředitele závodu – email: chra@adamna.net, tel.: 776 627 692.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti ČSOS dne 24.08.2018
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