
Rozpis 
 

XVII. O-mikron  
7. závod BZL 2019/2020 

Datum: neděle 9.února 2020  

Pořadatel: O-mikron (MBM) - Jiří Zelinka, Radek Burdilák, Jan Pavelka a další  

Typ závodu: krátký závod v neurbanizovaném prostoru s fintou pro kategorie H a D 

 krátký závod v neurbanizovaném prostoru pro kategorie HDD a ZV  

Shromaždiště: Louka v severovýchodní části bývalého odkaliště pod Hády (viz plánek).  

Doprava: trolejbudem č. 25 na zastávku Vlčnovská. Odtud je shromaždiště vzdáleno  

 930 metrů, cesta bude značena. V případě cesty autem doporučejeme  

 parkovat na veřejných parkovištích na Vinohradech respektive v Líšni.  

 Parkování na ulici Pod Hády nedoporučujeme. Jedná se o obousměrnou  

 komunikaci, kterou je potřeba nechat plně průjezdnou. Často zde jezdí hlídky  

 Policie a mohli byste být snadno pokutováni.  

Přihlášky: Do středy 5.2.2020. Závodníci registrovaní v ČSOS se hlásí přes systém  

 ORIS. Neregistrovaní závodníci se mohou do kategorií HDD a ZV hlásit přes  

 přihláškový formulář na stránkách závodu (o-mikron.czechian.net/zavod). Po  

 tomto termínu v omezené míře na prezentaci závodu.  

Ražení: elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude vypnuto. Na  

 prezentaci budou k dispozici čipy na zapůjčení.  

Startovné: V minulých letech se vcelku osvědčilo dobrovolné, tak doufáme, že se  

 osvědčí i letos :-)  

Mapa: Borky (1:4000, e=5m, formát A4, mapováno VIII 2016 až II 2017, XII 2017  

 až II 2018, VIII až XI 2018 a XII 2019 stav I 2020, mapoval Jiří Zelinka,  

 mapový klíč: upravený ISOM 2000), tisk laser, vodovzdorně upraveno (tisk  

 na pretex).  

Terén: Zavřený les s rozdílnou průběžností a viditelností, množství porostových  

 detailů. Z části také prudký svah porostlý smíšeným lesem s velmi nízkou  

 hustotou cest. Místy jemné terénní detaily. Celkově velmi komplexní a  

 náročný terén.  

Prezentace: do 10:15, prosíme přijďte na prezentaci včas.  

Start: 10:30, intervalový, dle počtu přihlášených minimálně po minutě v rámci  

 kategorie.  

Tratě: Kategorie H (muži), D (ženy), ZV (žactvo, veteráni, příchozí), HDD (děti).  

 Každá kategorie bude mít svou vlastní trať. Trať kategorie HDD bude  

 nefáborkovaná. Směrný čas pro všechny kategorie 15 minut.  

https://mapy.cz/s/jovekelepu
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5757
o-mikron.czechian.net/zavod


Vzdálenosti: Centrum - start: do 1500 metrů 

 Centrum - cíl: 0 metrů 

Pravidla: I letos bude na trati finta. Její přesná podoba bude zveřejněna v pokynech.  

Protesty: Oficiálně se nepřijímají, případné problémy budeme řešit operativně  

 domluvou.  

Informace: o-mikron.czechian.net/zavod, https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5757  

 nebo mail o-mikron@email.cz  

Funkcionáři: Hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka R2 

 Stavitel tratí: Jiří Zelinka R2 

 Ředitel závodu: Jiří Zelinka R2 

o-mikron.czechian.net/zavod
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5757

