
ROZPIS 

 

1. závodu Jihomoravské letní ligy dorostu a dospělých v orientačním 

běhu 

 

sobota 16. května 2020 – Brno - Ivanovice 

 

Pořádající subjekt:  TJ O-mikron z.s. a TJ Spartak první brněnská z.s. 

 

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

 kontrol a intervalovým startem 

 

Zařazení do soutěží:  1. závod Jihomoravské letní ligy dorostu a dospělých 

 

Omezení startu:  Limit počtu účastníků je 95. Start bude umožněn pouze závodníkům  

 registrovaným v sekci OB ČSOS. Není možné aby byl na shromaždišti  

 přítomen kdokoliv, kdo nebude přihlášen k závodu nebo se nebude podílet na  

 jeho pořádání. 

 

Centrum závodu:  lom na okraji Ivanovic (49.2634872N, 16.5568994E) 

 

Doprava:  Důrazně doporučujeme využít MHD. Možnost parkování v Ivanovicích je  

 značně omezená a vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru  

 bychom neradi příliš zaplnili Ivanovice našimi auty. Pokud tedy musíte jet  

 autem, parkujte prosím na parkovišti před hobbymarketem Bauhaus  

 (49.2620414N, 16.5741783E) vzdáleném od shromaždiště 1600 m. 

 

Prezentace:  v den závodu od 13.00 do 13.45 h v centru závodu. Na prezentaci každý  

 účastník  obdrží startovní číslo, které musí z důvodu kontroly limitu 95  

 účastníků po celou dobu své přítomnosti na shromaždišti a na trati závodu  

 viditelně nosit. 

 

Start 00:  14.00 h 

 

Kategorie:  D16, H16, D18, H18 - dorost 

 H21, D21 – dospělí 
 

 Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií dle Soutěžního řádu  

 Jihomoravské oblasti, bod 10.5 a 12.5 

 

Přihlášky:  Přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5939) 

 

 Výjimečně je možné se přihlásit mailem zpracovateli přihlášek  

 (ZBM8740@seznam.cz). Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, kategorii,  

 reg. číslo, číslo SI čipu. Přihláška je platná až po obdržení odpovědi. 

 

Termíny přihlášek: řádný termín končí ve středu 13.května 2020 v 23:59 h 

 Později pouze za předpokladu, že nebude naplněna kapacita počtu účastníků. 

 Pozdní přihláška musí být potvrzena zpracovatelem přihlášek. Bez tohoto  

 potvrzení není možné dorazit na shromaždiště. 
 

Vklady:  80 Kč 

 Po řádném termínu přihlášek za 200% uvedeného vkladu 

  

 Vklady jsou splatné na klubový účet 2700384323/2010, použijte variabilní  

 symbol ve tvaru 16052XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS. 

 Zcela výjimečně v hotovosti na prezentaci 
  

 

Mapa:  BABA 2014, mapoval Jiří Zelinka, interval vrstevnic 5 m, stav květen 2014,  

 zběžná revize květen 2020, mapový klíč ISOM 2000, formát A4, laserový tisk,  

 vodovzdorná úprava (PRETEX), měřítko 1:10 000 

 

Terén:  kopcovatý listnatý les, místy jemné terénní detaily 

 



Vzdálenosti: centrum – zastávka MHD: 850 m 

 centrum – start: do 1000 m 

 centrum – cíl: 0 m 

 

Systém ražení:  elektronický – SportIdent 

 

 krabičky budou fungovat v bezkontaktním režimu ražení 

 

 čísla čipů a požadavky na zapůjčení je nutné uvést v přihlášce, při ztrátě  

 zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč 

 

 Na prezentaci bude možné zapůjčit čip za poplatek 20 Kč. 

 

Hlavní funkcionáři: ředitel: Jiří Zelinka, R2 

 hlavní rozhodčí: Libor Zřídkaveselý, R3 

 stavitel tratí: Jiří Zelinka, R2 

 

Informace:  na kartě závodu v systému ORIS ttps://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5939,   

 popřípadě na emailu ZBM8740@seznam.cz nebo mobilu 728 775 517 (Jiří  

 Zelinka) 

 

Předpisy závodu:  Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti 

 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč 


