
ROZPIS 
Mistrovství Jihomoravské oblasti na klasické trati 

1. závodu Jihomoravské ligy 
v orienta čním běhu na klasické trati 

Brno–Bystrc – sobota 12. června 2021 

Přihláškou závodník potvrzuje, že dodrží všechna vlád ní epidemiologická na řízení a nese za toto 
dodržení plnou zodpov ědnost. 

Závod prob ěhne za p řísných aktuáln ě platných epidemiologických opat ření. Prosím, neshlukujte se, 
přijížd ějte na sv ůj startovní čas, odjížd ějte ihned po absolvování závodu a nezdržujte se zby tečně v 
centru. Prosím, noste ochranu dýchacích cest p ři bližším kontaktu s ostatními osobami.  

Pořádající subjekt: TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů 

Centrum: Nebude zřízeno. Parkování, start a cíl budou poblíž lokality Brno−Bystrc, U křivé 
borovice (GPS: 49.2225269N, 16.4893822E). Upřesnění bude v pokynech. 

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

Kategorie: D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65 

 H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65 

 HDR (děti s doprovodem), T3 (tréninková trať) 

Časy vítězů: dle soutěžního řádu Jihomoravské oblasti 

Přihlášky: do středy 9. 6. 2021 12:00 přes systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz), pro 
neregistrované v ČR přes jednorázovou přihlášku. Přihlášky na místě nebudou možné. 

 Přihlašujte se do některé ze tří startovních vln, v každé je maximální počet 
120 závodníků. Chcete-li startovat poblíž někoho jiného, napište tuto informaci do 
poznámky. Pokud se bude před termínem přihlášek blížit počet přihlášených plné 
kapacitě všech startovních vln, bude otevřena ještě jedna. 

 V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu. V případě ztráty čipu bude 
pořadatel požadovat náhradu 1000 Kč. 

Vklady: HDR, DH10–DH14 50 Kč 

 ostatní kategorie 80 Kč 

 Zapůjčení kontaktního SI čipu 50 Kč 

 Platby za vklady a půjčovné SI výhradně převodem na účet u Č.S., a.s., č. 001003-
1341726349 / 0800. Variabilní symbol se uvede ve tvaru 22xxxx03 , kde se za xxxx 
dosadí číslo klubu v adresáři ČSOS nebo vygenerované systémem ORIS v jednorázové 
přihlášce. 

Prezentace: Nebude. Půjčené čipy budou připravené na startu. 

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Pro závod 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. 

Start 00: 10:00, intervalově 

Terén: Listnatý a smíšený les s velkým převýšením, převážně dobře průběžný s hustou sítí 
komunikací. Místy části s vegetačními nebo terénními detaily. 

Mapa: pro všechny kategorie 1:10 000, ekvidistance 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, stav jaro 
2021, hlavní kartograf Adam Chromý, vodovzdorná úprava 

Vzdálenosti: parkování – cíl cca 1 km, cíl – start cca 1 km 

Funkcionáři: ředitelka: Kateřina Štěpánková 
 hlavní rozhodčí: Ondřej Ptáček, R3 
 stavitelé tratí: Radovan Čech, R2, Jakub Zimmermann, R1 
 zpracovatel přihlášek: David Rajnoha, prihlasky@tbm.cz 

Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6558  

 Kateřina Štěpánková, e-mail: katka.stepankova@gmail.com, tel.: 737 971 305 

Upozornění: Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. 



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

 Nebudou zajištěny prostory pro převlékání, mytí účastníků a WC. 

GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v 
informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). 

 

 

V Brně, 6. června 2021  Ondřej Ptáček, hlavní rozhodčí 

 


