
        
 

ROZPIS 
 

Mistrovství Moravy v orienta čním běhu na klasické trati a závod 
Českého poháru štafet 2020 

Veřejný závod ve sprintu – Adamna Cup 2020 
 

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. 
 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:  
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
 
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT: 
TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů 
 
DATUM: 
Pátek 3. 4. 2020 – sprint s intervalovým startem 
Sobota 4. 4. 2020 – klasická trať s intervalovým startem 
Neděle 5. 4. 2020 – štafety 
 
TYP ZÁVODU: 
Pátek – jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 
Sobota – jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým 

startem 
Neděle – jednorázový denní závod tříčlenných klubových štafet s pevným pořadím kontrol 
 
ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ: 
Pátek: Ranking 
 Veřejný závod 
 
Sobota: Žebříček B–Morava 2020 (1. závod) Neděle: Český pohár štafet 2020 (C) (2. závod) 
 Jihomoravská liga (1. závod)  Česká liga klubů 2020 (C) (2. závod) 
 Liga Vysočiny (2. závod)  Mistrovství Hanácké oblasti ve štafetách 
 Ranking  Mistrovství Moravskoslezské oblasti ve štafetách 
 Ranking veteránů  Veřejný závod 
 Veřejný závod 

 
CENTRUM:  
Pátek: Brno, Mendlovo náměstí, areál kláštera (GPS: 49.1910194N, 16.5933961E) 
Sobota + neděle: Brno−Bystrc, U křivé borovice (GPS: 49.2225269N, 16.4893822E) 
 
KATEGORIE: 
Pátek: 
Veřejný závod ve sprintu: 
 D (bez omezení věku), H (bez omezení věku) – rankingové kategorie 
 ZV (žáci nar. 2006–2009 a veteráni ročník 1970 a starší), HDD (děti ročník 2010 a mladší) 
 
Sobota: 
Žebříček B-Morava:  
 D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B 
 H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B 
Jihomoravská liga (Liga Vyso činy): 
 D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D45C, D55C, D65C 
 H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 
Veřejný závod: 
 HDR (děti s doprovodem), P (příchozí, úroveň kat. H12) 
Rozdělení do podkategorií D21 a H21 bude provedeno k rozhodnému datu 31. 12. 2019. 
 



Neděle: 
Český pohár štafet: 
 D18, D21 
 H18, H21 
Veřejný závod štafet: 
 DH12, D14, D105, D135, D165 
 H14, H105, H135, H165, H195 
 MIX 
Kategorie veteránských štafet (DH105, DH135, DH165 a H195) mají jeden z úseků výrazně kratší. 
 
PŘIHLÁŠKY:   
Do pondělí 23. 3. 2020 23:59 za základní výši vkladu. 
Dodatečné přihlášky budou přijímány do pátku 27. 3. 2020 23:59 za 1,5 násobek základní výše vkladu. Po 
tomto termínu za dvojnásobný vklad (vyjma kategorie HDR a P) dle možností pořadatele. 
Na páteční sprint se přihlašujte pomocí přihláškového systému EasyEvent na adrese http://cup.adamna.net. 
Na sobotní a nedělní závod se přihlašujte v informačním systému ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz. Ve 
výjimečných případech se lze přihlásit v povinném formátu ČSOS na email prihlasky@tbm.cz (přihláška je 
platná po obdržení potvrzení).  
Soupisky štafet: 
Zadávejte v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do soboty 4. 4. do 20:00. 
 
ZÁKLADNÍ VÝŠE VKLADU:  
Sobota – jednotlivci: 
D14B, H14B - 130 Kč 
D60B, H60B a vyšší - 160 Kč 
Ostatní kategorie B - 210 Kč 
D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C, HDR - 60 Kč 
Ostatní kategorie C, D21D, H21D, P - 100 Kč 
 
Neděle – štafety: 
D18, D21, H18, H21 - 680 Kč 
D105, D135, D165, H105, H135, H165, MIX - 680 Kč 
H195 - 580 Kč 
DH12, D14, H14 - 300 Kč 
 
Zapůjčení čipu SportIdent (pouze kontaktní): 50 Kč / závod. 
 
ÚHRADA: 
Na pátečním sprintu hradí jednotlivci své vklady až na místě na prezentaci v hotovosti. V případě zájmu je 
možné uhradit startovné za celý klub. 
Platby za sobotní a nedělní vklady, půjčovné SI a ostatní objednané služby převodem na účet u Č.S., a.s., č. 
001003-1341726349 / 0800, IBAN: CZ66 0800 0010 0313 4172 6349, BIC/SWIFT: GIBACZPX. Variabilní 
symbol se uvede ve tvaru 22xxxx03 , kde se za xxxx dosadí číslo klubu v adresáři ČSOS. 
Platby musejí být připsány na uvedený účet nejpozději do 30. 3. 2020. Pokud zaplatíte později, vezměte 
doklad o zaplacení s sebou na prezentaci. 
Platbu na prezentaci v hotovosti lze provést pouze v CZK. 
 
PREZENTACE v centru:  
Sprint pátek 3. 4. 2020 15:15 – 18:00 hod., do 16:15 sleva 50 % na startovném! 
Klasika sobota 4. 4. 2020 10:00 – 11:00 hod. 
Štafety sobota 4. 4. 2020 13:00 – 15:00 hod. 
 neděle 5. 4. 2020 8:30 – 9:00 hod. (výjimečné změny soupisek) 
 
START 00:   
Pátek 3. 4. 2020 17:30 hod. intervalový start 
Sobota 4. 4. 2020 12:00 hod. intervalový start 
Neděle 5. 4. 2020 9:30 hod. hromadný start ve vlnách dle kategorií 
 
VZDÁLENOSTI:   
Pátek: ubytování – centrum do 10 km 
 centrum – start do 1 000 m 
 centrum – cíl 0 m 
 
 



Sobota + neděle: ubytování – parkoviště do 10 km 
 parkoviště auta – centrum 0–300 m 
 výstup z autobusů – centrum 300 m 
 centrum – start sobota do 1 000 m 
 centrum – start neděle 0 m 
 centrum – cíl (oba dny) 0 m 
 
PROSTOR ZÁVODU: 
Pátek: zástavba ohraničená ulicemi Lipová, Tvrdého, Úvoz, Pekařská, Husova, Nové Sady, Poříčí, Křížová a 

Hlinky. 
Sobota + neděle: Lesní prostor mezi silnicí 386 Ostrovačice – Nový Dvůr a ulicemi města Brna Ostrovačická 

– Hostislavova – Vejrostova – Ruda – Rakovecká. Prostor je stejný pro oba dva dny. 
 
TERÉN:  
Pátek: členitý různorodý terén obsahující rychlé otevřené i hůře průběžné parky, ulice a průchody, areály 

s velkými budovami, neudržované zahrady či zarostlé prudké svahy. 
Sobota + neděle: Listnatý a smíšený les s velkým převýšením, převážně dobře průběžný s hustou sítí 

komunikací. Místy části s vegetačními nebo terénními detaily. 
 
MAPA:   
Pátek: pro všechny kategorie měřítko 1:4 000, ekvidistance 2,5 m, mapoval Jakub Zimmermann, mapový 

klíč ISSprOM 2019, stav jaro 2020, velikost A4, mapy budou vodovzdorně upraveny. Předchozí 
mapa není. 

Sobota: pro kategorie DH16–35B a H21C měřítko 1:15 000, ostatní kategorie měřítko 1:10 000 
Neděle: pro všechny kategorie měřítko 1:10 000 
Sobota + neděle: ekvidistance 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, stav jaro 2020, hlavní kartograf Adam 

Chromý, mapaři Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart. Mapy budou vodovzdorně upraveny. 
Předchozí mapa: Pohádka máje (2002), různé části byly různě revidovány v letech 2004–2016. Kompilace 

starých map obsahující vždy nejnovější verzi dané části prostoru ke stažení zde: 
http://ceyoc.eu/2020/wp-content/uploads/2019/10/longmap1.gif 

 
SYSTÉM RAŽENÍ:  
Elektronický systém SportIdent. Všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení 
BEACON. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.  
Požadavek na zapůjčení čipu SI (pouze kontaktní) uveďte v přihlášce. Vklad za půjčení čipu 50 Kč / den.  
Při nevrácení půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 1000 Kč. 
 
PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ:  
Dle platného Soutěžního řádu sekce OB ČSOS pro rok 2020. 
 
PŘEDPIS:  
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím 
sekce OB pro rok 2020. 
 
PROTESTY: 
Protesty proti startovní listině lze podat na adresu zdenka.stara@gmail.com. 
Protesty proti výsledkům se podávají písemně, doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu, a to v 
termínu podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, resp. podle čl. 25.2 e-mailem nebo poštou na adresu Zdenka 
Kozáková, Ramešova 112/4, 612 00 Brno, zdenka.stara@gmail.com. 
 
DOPRAVA:   
Pořadatel nezajišťuje. V rámci Brna lze k dopravě do center využít MHD. V případě dopravy vlastním 
autobusem prosím objednejte bezplatnou doplňkovou službu v IS ORIS. 
 
UBYTOVÁNÍ: 
Pořadatel zajišťuje nouzové ubytování v tělocvičně, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Cena za 
osobu a noc 100 Kč. Objednávejte spolu s přihláškou v IS ORIS a platby za ubytování zašlete společně s 
vklady. Přespání v centru není možné. 
 
STRAVOVÁNÍ:  
V centru závodu bude zajištěn prodej se základním sortimentem, KOS bar a cateringová firma, u níž si lze 
objednat jídlo na sobotu i neděli (objednávejte v IS ORIS, po zaplacení budou stravenky distribuovány dle 
oddílů na prezentaci). 
 



 
ŠKOLKA: 
Hlídání dětí bude zajištěno. 
 
INFORMACE:   
Stránky závodu: http://ceyoc.eu/2020/mm/  
Kateřina Štěpánková: e-mail: katka.stepankova@gmail.com, tel.: 737 971 305 
 
CEYOC, Adamna Cup: 
Od pátku do neděle se také uskuteční tři závody Středoevropského poháru dorostu (CEYOC): v pátek 3. 4. 
sprint (Brno, Mendlovo nám.), v sobotu 4. 4. klasika a v neděli 5. 4. štafety (Brno−Bystrc) ve stejné aréně 
jako MM a ČPŠ. Přijďte zafandit Českému týmu a našim mladým nadějím! 
Po skončení pátečního sprintu CEYOC proběhne na stejných tratích veřejný závod Adamna Cup, zařazený 
v kategoriích D a H do Rankingu. Závodníci odprezentovaní před sprintem CEYOC mají slevu na 
startovném. Více informací na stránkách http://ceyoc.eu/2020/ nebo http://cup.adamna.net/. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možno pouze se souhlasem 
ředitele závodů. 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů (GDPR) A FOTOGRAFOVÁNÍ: 
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 na webu závodů (http://ceyoc.eu/2020/mm/) a v 
informačním systému ORIS (http://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. 
 
HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI:  
Ředitel závodu: Kateřina Štěpánková, R3 
Hlavní rozhodčí: Zdenka Kozáková, R1 
Stavitel tratí: Adam Chromý, R3 sprint 
 Jakub Zimmermann, R1 klasická trať 
                Radovan Čech, R1, Zdeněk Liščinský, R3 štafety 
 
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 24. 1. 2020. 


