
Rozpis 
 

XVIII. O-mikron  

Datum: sobota 24.dubna 2021  

Pořadatel: TJ O-mikron, z.s. (MBM)  

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: Improvizované shromaždiště v místě cíle. Bude možno si zde odložit věci. V  

 případě nepřízně počasí bude k dispozici improvizované suché místo na  

 schování věcí nikoliv ovšem na převlékání. Přítomnost závodníků na  

 shromaždišti nebude nutná, bude možné dorazit rovnou na start. Poloha  

 shromaždiště je zachycena na plánku.  

Doprava: Autobusem č. 75 na zastávku Bílovická nebo tramvají č.12 na zastávku  

 Obřanský most. Shromaždiště je vzdáleno od autobusu 370 metrů a od  

 tramvaje 700 metrů, ani jedna cesta nebude značena. V případě cesty autem  

 parkování nezajišťujeme. Možnosti parkování jsou kdekoliv na veřejných  

 parkovištích v Obřanech. Informace o dopravě v případě, že půjdete přímo na  

 start budou zveřejněny v Pokynech.  

Přihlášky: Do středy 21.4.2021 přes systém ORIS. Dohlášky po tomto datu budou  

 možné pouze mailem a pouze do vyčerpáni počtu vytištěných map. 

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

 budou k dispozici čipy na zapůjčení, které budou závodníci vracet v cíli.  

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

 osvědčí i letos :-)  

Mapa: Na Pískách (1:4000, e=5m, formát A4, mapováno VII 2020 až I 2021, stav IV  

 2021, mapoval Jiří Zelinka, mapový klíč: upravený ISOM 2000), tisk laser,  

 vodovzdorně upraveno (tisk na pretex).   

Terén: Polootevřený prostor s nepravidelně rozprostřenými keři, většími hustníky a  

 velmi nízkou hustotou cest, záhrádkářská kolonie, sídliště a ulice s rodinnými  

 domy.   

Prezentace: Prezentace nebude, na startu si pouze odškrtneme zda daný závodník  

 odstartoval nebo ne. Na startu a v cíli budou k dispozici kasičky na  

 dobrovolné startovné.   

Start: V 10:30, intervalový, startovní interval v rámci kategorie minimálně 1  

 minuta.  

 

https://mapy.cz/s/bajelomoge
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6152


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.  

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.php, https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6152  

 nebo mail o-mikron@email.cz  

Covid: Závod se bude konat v době, kdy nebude platit nouzový stav. Přesto  

 upozorňujeme, že každý účastník je sám zodpovědný za dodržování aktuálně  

 platných vládních opatření. Případné podrobnosti budou zveřejněny v  

 Pokynech  

Funkcionáři: Hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka R2 

 Stavitel tratí: Jiří Zelinka R2 

 Ředitel závodu: Jiří Zelinka R2 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6152

