
 ROZPIS - KRÁTKÝ DEN 

 Datum  : 

 22. 1. 2022 

 Místo  : 

 Dubňany - sportovní hala Želva, 48.9109611N, 17.0988203E 

 Pořádající subjekt  : 

 SK Brno  - Žabovřesky z.s. , oddíl orientačního běhu (ZBM) 

 Typ závodu  : 

 Denní a noční štafetový závod družstev s pevným pořadím kontrol. 

 Ražení  : 

 Označovací  jednotky  systému  SportIdent  budou  nastaveny  do  režimu  bezdotykového 

 ražení  BEACON  (umožňující  ražení  až  do  vzdálenosti  0,5  m).  Cílová  krabička  posledního 

 úseku  bude  ražena  v  dotykovém  režimu.  V  případě  poruchy  se  razí  do  mapy,  mapa  se  v 

 tomto  případě  odevzdá  ke  kontrole  rozhodčímu.  Jeden  SI  čip  nesmí  být  v  jednom  závodě 

 použitý dvakrát. 

 Kategorie  : 

 Dospělí, Žáci 

 Časy vítězů  : 

 žáci:  125 minut 

 Dospělí:  333 minut 



 Systém závodu  : 

 Dospělí  : 

 Klasický  štafetový  závod  se  7  úseky,  na  2.,  3.  a  7.  úseku  musí  běžet  ženy.  1.  a  3.  úsek 

 bude  lehčí  trať,  na  úrovní  D/H18.  (Doporučujeme  zapojit  dorostence  nebo  veterány.) 

 Poslední  tři  úseky  budou  probíhat  za  tmy.  Podle  počasí  doporučujeme  mít  připravené 

 světlo i na 4. úsek. 

 Předběžné parametry: 

 Úsek  Kategorie  Délka  Větvení (farsta)  Přibližný čas 
 předávky 

 Typ 

 1  H  35  Ano  13:35  Den 

 2  D  55  Ano  14:30  Den 

 3  D  30  Ano  15:00  Den 

 4  H  55  Ano  15:55  Den/Stmívání 

 5  H  45  Ano  16:40  Stmívání/Noc 

 6  H  75  Ano  17:40  Noc 

 7  D  40  Ano  18:20  Noc 

 Žáci  : 

 Štafetový závod s 5 úseky. 

 Na  2.  ,  3.  a  4.  úseku  mohou  startovat  za  jeden  oddíl  dva  závodníci.  Následujícímu  úseku 

 předává  vždy  rychlejší  z  dvojice.  Při  oražení  špatné  kontroly  rychlejšího  závodníka  se 

 bude  do  celkových  výsledků  štafety  počítat  čas  pomalejšího  člena,  štafeta  dál  pokračuje 

 v  závodě  a  výsledný  čas  bude  dopočítán  zpětně.  Při  špatném  ražením  obou  dvou 

 závodníků je celá štafeta diskvalifikována. 

 Úsek  Kategorie  Délka  Větvení 
 (farsta) 

 Přibližný čas 
 předávky 

 Typ 

 1  D16  25  Ano  10:55  Den 

 2  2x H14  25  Ano  11:20  Den 

 3  2x DH12  20  Ano  11:40  Den 

 4  2x D14  25  Ano  12:05  Den 

 5  H16  30  Ano  12:35  Den 

 Rozložení a délky mohou ještě doznat menších změn a budou upřesněny v pokynech. 



 Chybí vám jeden nebo dva běžci do štafety a tudíž nemůžete běhat družstva? Nevadí! Po 

 schválení hlavním rozhodčím mohou až 2 závodníci v jedné štafetě hostovat z jiných 

 oddílů! Zahraniční účastníci mohou běžet bez omezení. 

 Funkcionáři  : 

 ředitel:  Jan Drábek, R1 

 hlavní rozhodčí:  Jan Fiala, R1 

 stavitel tratí:  Jan Zháňal, R1 

 Přihlášky  : 

 výhradně přes ORIS do 5. ledna 2022 

 2. termín do 16. 1. 2022 s 50% přirážkou. 

 Zadání soupisek: 

 20. 1. 2022 20:00, v Orisu 

 Vklady: 

 Žáci:  800 Kč 

 Dospělí  1 100 Kč 

 Každé třetí družstvo přihlášené za jeden oddíl dostane na toto družstvo slevu 300 Kč. 

 Veškeré  platby  je  nutné  zaslat  do  20.  1.  2022  na  účet  č.  4067843369/5500,  název  účtu: 

 SK  Brno  Žabovřesky,  variabilní  symbol:  2201XXXX,  kde  XXXX  značí  číslo  oddílu  podle 

 adresáře ČSOS. 

 Zapůjčení SI čipu: 50 Kč (kontaktní), v případě ztráty 800 Kč. Nelze platit hotově 

 Informace  : 

 https://kratkyden.zabiny.club 

 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6648 

 e-mail: zavody@zabiny.club 

 Prezentace  : 

 Na místě budou pouze vydávány startovní čísla. 

 Start  : 

 žáci  10:30 

 dospělí  13:00 



 Protesty  : 

 Písemné  proti  vkladu  500  Kč  hlavnímu  rozhodčímu.  Případné  protesty  proti  startovním 

 listinám či konečným výsledkům e-mailem na adresu zavody@zabiny.club 

 Mapa  : 

 Dubňanské  les,  1  :  10  000,  E=2,5m,  mapový  klíč  ISSOM  2017,  stav  prosinec  2021,  hlavní 

 kartograf, Zdeněk Rajnošek. Mapa bude vodovzdorně upravena. 

 Terén  : 

 Krásný,  rychlý,  “vracovský”,  terénní  nerovnosti  (duny),  snížená  viditelnost  i  průběžný  les, 

 porostorové detaily, v případě mokra i bažiny. 

 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. 

 Parkování: 

 Bude organizováno pořadatelem. 



 Prostor závodu: 

 Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. 

 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. 

 Správný směr přejí pořadatelé: 

 Jan Drábek  ředitel závodu 

 Jan Fiala  hlavní rozhodčí 



 Partneři klubu: 

 Partneři závodu: 


