
 Onos cup 
 2. závod Brněnské zimní ligy 

 Typ závodu 
 Sprint s pevným pořadím kontrol 

 Datum 
 5. 12. 2021 

 Start 
 14:00 = 00:00 

 Informace 
 https://bzl.zabiny.club/21-22/02-onos 

 Kategorie 
 H, D, ZV (žáci 11-14 let a veteráni od 50 let), HDD (děti do 10 let) 

 Centrum závodu 
 ZŠ Náměstí Svornosti 
 https://mapy.cz/s/mukanobafo 
 49.2144567N, 16.5794447E 
 Do  centra  a  cíle  prosím  přicházejte  maximálně  si  odložit  svoje  věci.  Budou  pod  dohledem, 
 ale  nebudou  hlídány.  Místo  startu  bude  vyfáborkováno  z  centra.  Bude  zveřejněno  i  v  orisu. 
 Dorazíte-li  dříve,  zdržujte  se,  prosím,  někde  mimo  těsné  okolí  centra  a  ostatních  závodníků. 
 Ihned  po  doběhu  a  vyčtení,  prosím,  opusťte  prostor  závodu.  Průběžné  výsledky  budou 
 dostupné  online  na  https://liveresultat.orientering.se/index.php?lang=cz.  Vyhlášení  vítězů 
 nebude.  Nezapomeňte  zaplatit  předem,  na  místě  to  nepůjde.  Dodržujte  prosím  veškeré 
 vládní  nařízení,  ať  nezpůsobíte  problémy  nám  i  sobě.  Cesta  z  cíle  k  vyčítání  bude 
 vyfáborkována. Děkujeme. 

 Terén 
 Sídliště  Žabovřesky  s  bytovými  domy  a  rozmanitou  městskou  zelení.  Prostor  je  rozdělen 
 městským okruhem, který je možné překonat jen po mostech nebo podchodem. 

 Přihlášky 
 1. 12. 2021, 23:59, přes systém ORIS, případně info přes poradatel@zabiny.club 

 Startovné 
 H, D, ZV:  80 Kč 
 HDD:  50 Kč 

 Ražení 
 Sportident  v  bezkontaktním  režimu  AIR+.  Každý  závodník  musí  mít  svůj  čip  (nebo  si  půjčení 
 zajistit  po  své  ose),  neboť  pořadatelé  budou  od  závodníků  oddělení  a  nebude  tak  možné  si 
 čip půjčit. 

https://bzl.zabiny.club/21-22/02-onos
https://mapy.cz/s/mukanobafo


 Mapa 
 Svornost, 1:4000, e = 2,5 m 
 (Kvůli covidové izolaci neproběhla revize mapy.) 

 Stavba tratí 
 Štěpán Zimmermann 

 Upozornění: 
 Závodí se za normálního provozu! 

 Přechody pro chodce jsou znázorněny fialovou značkou: 

 Covid 19 info 
 Vzhledem  k  šíření  této  nemoci  a  panujícímu  nouzovému  stavu  nebudou  zřízeny  vnitřní  šatny 
 ani  vyhlášení  závodu.  Prosím  zdržujte  se  na  místě  závodu  co  nejkratší  dobu.  Přijďte  na  svůj 
 start  a  po  vyčtení  prosím  opusťte  závodní  prostor.  Odkazy  na  mapy  zveřejníme  v  orisu, 
 takže si budete moct udělat rozbor s vašimi soupeři. 
 Mějte  nachystaný  doklad  o  očkování  nebo  o  prodělání  nemoci.  Může  být  kontrolováno  na 
 startu.  Bez  potvrzení  bohužel  není  možné  absolvovat  závod!  (S  výjimkou  dětí  do  12  let  a 
 mládeže do 18 let s platným PCR testem) 
 Před startem bude k dispozici dezinfekce. 
 Všechny platby proveďte prosím do 3. 12. 2021 23:59. 

 Správný směr přejí pořadatelů z Onos teamu 


