
ROZPIS 
4. závodu Jihomoravské letní ligy a Jihomoravské li gy dosp ělých a veterán ů 2021, 

42. ročníku Poháru ADASTu a ve řejného závodu 

Jedovnice – ned ěle 19. září 2021 

Upozorňujeme, že při aktualizaci vládních opatření k pandemií covid-19 mohou být informace 
uvedené v tomto rozpisu změněny, blíže viz stránky závodu v systému ORIS a pokyny, které 

budou vydány asi 5 dnů před dnem konání závodu 

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt: oddíl orientačního běhu Spartaku Adamov, z. s. 

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

Kategorie: H/D10, H/D10N, H/D12, H/D14, H/D16, H/D18, H/D21C, H/D21D, H/D35, H/D45, 
H/D55, H/D65, HDR, P (příchozí, délka asi 3 km), T (trénink, délka asi 5 km) 

Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS 

Systém ražení: elektronický systém SportIdent, lze použít všechny typy SI čipů 
Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu 

bezdotykového ražení BEACON (umožňující bezkontaktní ražení až do 
vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude také zapnuta v BEACON módu. 

Podmínky účasti:  bude upřesněno v pokynech 
lze očekávat, že se účastník s výjimkou dětí do 6 let věku bude muset prokázat 

dokladem buď o očkování, prodělání nemoci či otestování na Covid-19 

Přihlášky: přes oris.orientacnisporty.cz, pro neregistrované je v něm možnost jednorázové 
přihlášky, 

 řádný termín končí v pondělí 13. září ve 23.59 h 
 výjimečně mailem zpracovateli přihlášek (karel.truhlar@centrum.cz) 

v přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu, v případě jeho ztráty bude 
pořadatel požadovat náhradu 800 Kč. 

Vklady: v řádném termínu žactvo, HDR, P a T 60 Kč, ostatní 100 Kč, 
 v pozdějším termínu (do 15. září 12.00 h) zvýšené o 50 %, 
 půjčovné SI čipu 40,- Kč 

Veškeré platby je nutné zaslat do 16. září na účet č. 8611061001/5500, variabilní 
symbol: XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu podle adresáře ČSOS, resp. 
vygenerované systémem ORIS v jednorázové přihlášce. 

Prezentace: nebude, jen si bude možno vyzvednout vyžádané zápůjčky čipů 

Centrum: JV část kempu Olšovec – N 49,3312°, E 16,7642° 

Vzdálenosti: parkoviště – cíl do 200 m, cíl – start asi 1 km 

Terén: středně kopcovitý, středně hustá síť komunikací, rozsáhlé paseky po těžbě dřeva 
napadeného kůrovcem většinou zarostlé vysokou trávou 

Mapa: Lipový žlíbek, ekvidistance 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, laserový tisk, 
vodovzdorná úprava (Pretex), stav srpen 2021, mapoval Karel Truhlář 

 měřítko 1 : 15 000 pro kategorie H/D16 až H/D35 a 1 : 10 000 pro ostatní 

Start 00: 10.30 hodin 



Funkcionáři: ředitel: Antonín Věžník 
 hlavní rozhodčí: Karel Truhlář 
 stavitel tratí: Jiří Procházka, R2 
 zpracovatel přihlášek: Karel Truhlář, karel.truhlar@centrum.cz 

Informace: Antonín Věžník, veznik@sci.muni.cz, tel. 739 761 112 

Upozornění: Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. 

 Každý účastník tréninku je povinen dodržovat aktuálně platná vládní nařízení 
související s bojem proti koronavirové epidemii. 

 Nebudou zajištěny prostory pro převlékání, mytí účastníků a WC. 

Předpisy závodu: Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti, 
 Prováděcí předpisy soutěží JMO pro rok 2021 

Protesty k závodu: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, protest k výsledkům závodu 
doručit na adresu jeho bydliště – Plotní 15, 679 04 Adamov 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 17. srpna 2021 

 
 

V Adamově 15. srpna  2021 Karel Truhlář, hlavní rozhodčí 
 
 
 
 


