ROZPIS
3. závodu Jihomoravské letní ligy v orientačním běhu
sobota 30. května 2020 – Brno – Zamilovaný hájek
Pořádající subjekt:

TJ O-mikron z.s.

Typ závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem

Zařazení do soutěží: 3. závod Jihomoravské letní ligy
Omezení startu:

Limit počtu účastníků je 295. Není možné aby byl na shromaždišti přítomen
kdokoliv, kdo nebude přihlášen k závodu nebo se nebude podílet na jeho
pořádání.

Centrum závodu:

louka v Zamilovaném hájku (49.2423N, 16.5989E)

Doprava:

Důrazně doporučujeme využít MHD. Možnost parkování v blízkosti
shromaždiště je značně omezená. Platí přísný zákaz porušování zákazů vjezdu
v ulicích Podhájí a Myslínova. V případě potřeby je možné parkování na
veřejných parkovištích v Řečkovicích.

Prezentace:

v den závodu od 9.00 do 10.45 h v centru závodu. Na prezentaci každý
účastník obdrží startovní číslo, které musí z důvodu kontroly limitu 295
účastníků po celou dobu své přítomnosti na shromaždišti a na trati závodu
viditelně nosit.

Start 00:

10.00 h

Kategorie:

DH10, D12, H12, D14, H14 – žactvo
D16, H16, D18, H18 – dorost
D21, H21 - dospělí
D35, H35, D45, H45, H55, D55 – veteráni
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=5977)
Výjimečně je možné se přihlásit mailem zpracovateli přihlášek
(hapecko@physics.muni.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 27.května 2020 v 23:59 h

Přihlášky pro závodníky neregistrované v ČSOS budou otevřeny 24
hodin před termínem přihlášek za předpokladu, že nebude vyčerpán limit
počtu účastníků.
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:

žactvo 50 Kč, ostatní 80 Kč
Po řádném termínu přihlášek za 200% uvedeného vkladu
Vklady jsou splatné na klubový účet 2700384323/2010, použijte variabilní
symbol ve tvaru 3005XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS.
Datum splatnosti je pátek 29.5.2020
Zcela výjimečně v hotovosti na prezentaci.

Mapa:

KUBELÍN, mapoval Petr Matula, interval vrstevnic 5 m, stav J části květen
2017, stav S části září 2018, mapový klíč ISOM 2017, formát A4, laserový tisk,
vodovzdorná úprava (PRETEX), měřítko 1:10 000

Terén:

kopcovatý porostově pestrý les, hustá síť komunikací

Vzdálenosti:

centrum – zastávka MHD: 1340 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: Jan Pavelka
hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka, R2
stavitel tratí: Jiří Zelinka, R2
Informace:

na kartě závodu v systému ORIS ttps://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5977,
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

