
Liga Vysočiny 

Rozpis 

Přihláškou závodník potvrzuje, že dodrží všechna vládní epidemiologická nařízení a 

nese za toto dodržení plnou zodpovědnost 

Závod proběhne za přísných aktuálně platných epidemiologických opatření. Prosím, 

neshlukujte se, přijíždějte na svůj startovní čas, odjíždějte ihned po absolvování 

závodu a nezdržujte se zbytečně v centru. Prosím, noste ochranu dýchacích cest při 

bližším kontaktu s ostatními osobami. 

 

 
Pořádající subjekt:  SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 

  
Centrum:  Vysočina aréna Nové Město na Moravě 

  
Datum:  6. 6. 2021 

 
Typ závodu:  Jednorázový závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím 

kontrol a intervalovým startem  
 

Kategorie:  Dle soutěžního řádu Oblasti Vysočina 
D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, 
D65 

H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21H, H35, H45, H55, H65, 
H70  

 
 Tratě H10N, D10N jsou značené fáborky.                               

Kategorie HDR není vypsána.                                                           
Pro Kategorie HDR bude připraveno razicí kolečko přímo ve Vysočina 
aréně, start libovolný na startovací krabičku, ražení SI kontaktní. Trať 
nebude značena fáborky. Pro každého malého závodníka sladká 
odměna v cíli.  

                                      
 
Časy vítězů:  Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina 
Přihlašování:  Pouze přes systém ORIS 

1. termín přihlášek 31. 5. 2021 23:59, 
2. termín přihlášek 2. 6. 2021 23:59 za zvýšení vkladu o 50%. 
Po termínu velmi omezeně za dvojnásobné startovné.  

 V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu. 
 

 Dohlášky nebudou na místě možné. 
 
 Závodníci se přihlašují do jednotlivých startovních vln:  
 10:00-11:00  
 11:00-12:00 
 12:00-13:00 
 Pokud se vlny naplní, budou otevřeny následující:  
 13:00-14:00 



 
Prosíme, aby se lidé přijíždějící v jednom automobilu hlásili do jedné vlny.  
V případě většího zájmu mají přednost registrovaní závodníci v klubech Oblasti Vysočina, 
dále registrovaní závodníci v klubech ostatních oblastí.  
Z důvodu epidemiologických i kapacitních omezení není vypsána kategorie P pro 
neregistrované závodníky.  
 
Výše vkladu:  Dle prováděcích předpisů Oblasti Vysočina, nastaveny v ORIS. 

Startovné zasílat pouze na bankovní účet číslo 2600107214/2010 
variabilní symbol dle adresáře oddílů ČSOS.  
Vklady v hotovosti nebudou přijímány.  

 Termín úhrady do pátku 4. 6. 2021.  
 
Prezentace:  Nebude.  
 Půjčené čipy budou připravené na startu. 
 Změny výhradně na email pa.nechanicky@gmail.com do pátečního 

večera (vyčkejte na potvrzení změny). 
 
Start:  00 = 10:00, intervalový  
 
Vzdálenosti:  
 parkoviště –  start 2000 m, převýšení 130 m 
 parkoviště – cíl 300 m (Cesta na start se neshoduje s cestou z cíle)  
 parkoviště – veřejné parkoviště ve Vysočina aréně, případně 

záchytné parkoviště pod sjezdovkou na Harusově kopci (cca 500 m 
od arény) 

 
Způsob ražení:  Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent.  

Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát.  
Kontroly budou nastaveny pro bezkontaktní způsob ražení.  

 

Mapa:  Ochoza 1:10 000, E = 5 m pro všechny kategorie 

mapoval: Petr Mareček, stav 5/2021 

 mapy budou vodovzdorně upraveny  
 
Terén:  Typický vysočinský, porostově rozmanitý, podmáčený, s hustou sítí 

komunikací. 

 
Protesty:  Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům 

zasílejte na emailovou adresu: radan.kamenicky@gmail.com. 
Protesty v průběhu tréninku předkládejte hlavnímu rozhodčímu s 
vkladem 200 Kč  

  

Funkcionáři:  Ředitelka závodu –Lenka Kamenická 

 Hlavní rozhodčí – Radan Kamenický 
 Stavitel tratí – Jan Nechanický, Daniela Nechanická 
 
Kontakt:  lenkkastone@gmail.com 
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