Rozpis
2. závodu Jihomoravské ligy na krátké trati
a veřejného závodu
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast
Pořádající subjekt: Sportovní klub Brno – Žabovřesky z.s., oddíl orientačního běhu (ZBM)
Místo: Bílovice nad Svitavou
Datum: 26. června 2021
Centrum: NEBUDE! Věci si budete moci nechat u Vyčítání (GPS: 49.2460161N, 16.6756650E).
Zbytečně se prosím neshlukujte.
Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati s pevným
pořadím kontrol a intervalovým startem.
Kategorie: D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65, H10, H10N, H12,
H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, P
Směrné časy:

D10 20 min.
D12 20 min.
D14 20 min.
D16 20 min.
D18 20 min.
D20 25 min.

H10 20 min.
H12 20 min.
H14 20 min
H16 20 min.
H18 25 min.
H20 25 min

D21C 25 min. H21C 30 min.
D21D 20 min. H21D 25 min.
D35 25 min. H35 30 min.
D45 25 min. H45 25 min.
D55 25 min. H55 25 min.
D65 25 min. H65 25 min.

Přihlášky: Do pondělí 21.06.2021 23:59 přes systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). Pro
neregistrované v ČR přes jednorázovou přihlášku. Do úterý 22.06.2021 při 50 % navýšení
vkladu. Dohlášky na místě nebudou možné. (ani pro kategorie HDR a P!)
Přihlašujte se do některé ze startovních vln, v každé je maximální počet 120 závodníků. Chcete-li
startovat poblíž někoho jiného, napište tuto informaci do poznámky. Do přihlášky pište
požadavky na zapůjčení čipu, při jeho ztrátě náhrada 1000 Kč pro pořadatele.
Podmínka účasti: Vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které naleznete v systému ORIS.
(http://oris.orientacnisporty.cz)
Vklady: HDR, DH10–DH14 60 Kč, ostatní kategorie 100 Kč, zapůjčení čipu 10 Kč.
Platba: Výhradně převodem na účet č. 4067843369/5500, název účtu: SK Brno Žabovřesky,
variabilní symbol: 03XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu podle adresáře ČSOS. NELZE platit
hotově! U neregistrovaných je třeba poslat platbu tak, aby byla na účtě do 24. 6. 2021 do 9:00,
variabilní symbol: vygenerovaný v systému ORIS.
Prezentace: Pouze online. Zapůjčené čipy mohou být vyzvednuty u vyčítání.
Ražení: Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou
nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON. Cílová krabička bude také zapnuta v
BEACON módu.

Start 00: 10:30, intervalově, ve startovních vlnách
Terén: Listnatý a smíšený les s velkým převýšením, převážně dobře průběžný s hustou sítí
komunikací.
Mapa: Zadní Hády 1:10 000, ekvidistance 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, stav jaro 2021, rozměr
A4, hlavní kartograf Petr Matula. Mapa bude vodovzdorně upravena – v mapníku.
Parkování: Nebude organizováno. Pořadatelé doporučují dopravit se vlakem do zastávky
Bílovice nad Svitavou. Pokud se dopravíte osobními automobily, parkujte v Bílovicích tak, abyste
nezavazeli místním.
Vzdálenosti: Vlaková zastávka – Vyčítání cca 450 m,
Vyčítání – Start cca 2,5 km
Cíl – Vyčítání cca 2 km
Informace:

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6028
Mail: zavody@zabiny.club

Funkcionáři: ředitelka: Klára Barnatová
hlavní rozhodčí: Jan Zháňal, R1
stavitelé tratí: Luděk Finstrle, R2
Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
startovním listinám či konečným výsledkům e-mailem na adresu zavody@zabiny.club
Dětská školka: Nebude zřízena.
Upozornění: Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Každý účastník závodu je povinen
dodržovat aktuálně platná vládní nařízení související s koronavirovou pandemií. Bližší
informace k aktuálním pandemickým opatřením budou v Pokynech.
GDPR: Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v
nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě
přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci
běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu
závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89
zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou být pořizovány fotografie k
osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že si
nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské
oblasti sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS.
Poděkování: Děkujeme ŠLP Křtiny MENDELU, že umožnil konání závodu v lese. A dalším
podporovatelům SK Žabovřesky Brno.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS dne 11. 6.2021
Klára Barnatová
ředitelka závodu

Jan Zháňal
hlavní rozhodčí

