
 ROZPIS 
 1. & 2. Žebříček B Morava 
 6. závod Jihomoravské jarní ligy 
 žactva a dorostu 
 6. závod Jihomoravské ligy dospělých 
 a veteránů 
 Veřejný závod v orientačním běhu 

 Datum  : 

 sobota 21. 5. 2022, krátká trať 

 neděle 22. 5. 2022, klasická trať 

 Pořádající orgán: 

 Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

 Pořádající subjekt: 

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

 Centrum závodu  : 

 Pod Hádkem, Ochoz u Brna, 49.2503N, 16.7619E 

 Prezentace: 

 V centru závodu: sobota 10:00 – 11:00 hod, neděle 8:30 – 9:30 hod 

 Typ závodu  : 

 Jednorázový  denní  závod  na  krátké  (sobota)  a  klasické  (neděle)  trati  s  intervalovým 

 startem a pevným pořadím kontrol. 



 Ražení  : 

 Označovací  jednotky  systému  SportIdent  budou  nastaveny  do  režimu  bezdotykového 

 ražení  BEACON  (umožňující  ražení  až  do  vzdálenosti  0,5  m)  včetně  cílové  jednotky.  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  : 

 D10C, D10N, D12C, D14B, D14C, D16B, D16C, D18B, D18C, D20B, D21B, D21C, D21D, 

 D35B, D35C, D40B, D45B, D45C, D50B, D55B, D55C, D60B, D65B, D65C, D70B, D75B, 

 H10C, H10N, H12C, H14B, H14C, H16B, H16C, H18B, H18C, H20B, H21B, H21C, H21D, 

 H35B, H35C, H40B, H45B, H45C, H50B, H55B, H55C, H60B, H65B, H65C, H70B, H75B, 

 H80B 

 HDR, P, T 

 (V případě malého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo na nedělní závod sloučit 

 kategorie.) 

 Přihlášky: 

 1. termín do 8. 5. 2021 23:59 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); neregistrovaní a 

 cizinci přes jednorázovou přihlášku na orisu. 

 2. termín do 16. 5. 2022 23:59 s 50% přirážkou. 

 Po 2. termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. 

 Vklady: 

 Kategorie  21. 5. 2022 krátká  22. 5. 2022 klasická 

 D/H21B, C  200 Kč  250 Kč 

 D/H14B  150 Kč  150 Kč 

 kategorie žebříčku B D/H60B a starší  170 Kč  170 Kč 

 Ostatní podkategorie žebříčku B  190 Kč  230 Kč 

 D/H10C, D/H10N, D/H12C, D/H14C, HDR  60 Kč  60 Kč 

 Ostatní podkategorie, kategorie P, T  120 Kč  150 Kč 

 Závodníci přihlášení po 1. termínu platí 50% přirážku (mimo P a HDR). 



 Závodníci přihlášení po 2. termínu platí dvojnásobný vklad. 

 Kategorie P a HDR za základní vklad i v den závodu. 

 Úhrada:  v  termínu  přihlášek  na  účet  pořadatele  4067843369/5500,  VS  2202xxxx, 

 přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS. 

 Zapůjčení SI čipu: 40 Kč (kontaktní), v případě ztráty 800 Kč. 

 Informace  : 

 https://morava2022.zabiny.club 

 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6683 

 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6684 

 e-mail: zavody@zabiny.club 

 Vzdálenosti: 

 Parkování - centrum:  do 500 m 

 centrum - start sobota:  do 3 km, bude upřesněno v pokynech 

 centrum - start neděle:  do 3 km, bude upřesněno v pokynech 

 cíl - centrum oba dny:  do 1km, bude upřesněno v pokynech 

 Parkování: 

 Bude organizováno pořadatelem. 

 Mapy  : 

 Sobota:  Skalka 1:10 000, e = 5m, hl. kartograf Petr Matula 

 Neděle:  Pod Hádkem 1:15 000, e = 5m, hl. kartograf Petr Matula, 

 pro kategorie D/H 16 - 21 

 Novodvorské údolí 1:10 000, e = 5m, hl. kartograf Petr Matula, 

 pro ostatní kategorie 

 Terén: 

 Smíšený les s měnící se průběžností, v severní části je prostor velmi členitý, na jih padají 

 údolí. 

 Start  : 

 sobota  12:00 

 neděle  10:00 

https://morava2022.zabiny.club/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6683
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6684


 Hlavní funkcionáři  : 

 Sobota: 

 Ředitel závodu:  Aleš Finstrle 

 Hlavní rozhodčí: Jan Fiala, R1 

 Stavba tratí: Tomáš Bubela, R1 

 Neděle: 

 Ředitel závodu:  Jan Drábek 

 Hlavní rozhodčí: Jan Zháňal, R1 

 Stavba tratí: Stanislav Mokrý, R2 

 Protesty  : 

 Písemné  proti  vkladu  400  Kč  hlavnímu  rozhodčímu.  Případné  protesty  proti  startovním 

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

 Upozornění  : 

 Závodníci  startují  na  vlastní  nebezpečí.  Provozování  prodejní  nebo  propagační  činnosti 

 je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

 Předpis  : 

 Závodí  se  dle  platných  Pravidel  OB,  Soutěžního  řádu  závodů  sekce  OB  a  Prováděcích 

 předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022. 

 Ochrana osobních údajů (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 ze Žabin 

 Aleš Finstrle, Jan Drábek  Jan Zháňal, Jan Fiala 

 ředitelé závodu  hl. rozhodčí 

 Poděkování: 

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

 Partneři klubu: 

 Partneři závodu: 

 Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 13. 3. 2022 


