ROZPIS
3. závodu Jihomoravské podzimní ligy žactva a dorostu, 11. závodu Jihomoravské ligy
dospělých a veteránů, 10. závodu Ligy Vysočiny, závodu systému Ranking 2016 s
koeficientem 1,00 a veřejného závodu jednotlivců na klasické trati v orientačním
běhu.
Datum konání: sobota, 24. září 2016.
Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým
startem.
Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS.
Pořádající subjekt: TJ Tesla Brno – Klub orientačních sportů.
Centrum závodu: zahrada Turistické Chaty Studnice ve Studnicích u Rokytna - (49.6056403N, 16.0916642E).
http://www.chatastudnice.cz/
Kategorie:
Věkové: D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21E, D21C, D21D, D35, D45, D55, H10N, H10, H12, H14, H16,
H18, H21E, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
Veřejného závodu: HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí začátečníci), DH21U-ULTIMATE (zkušení běžci na mapě
bez cest)
Trať D/H10N je označena fáborky s možností zkracování a je určena pro nejmladší začátečníky.
Závodníci v kategorii HDR, P a DH21U-ULTIMATE mohou startovat v libovolném startovním čase až do
uzavření startu a závod začíná vložením čipu do startovací jednotky.
HDR – je určená pro rodiče s dětmi, orientačně jednoduchá fáborkovaná trať s možností zkracování, délky
cca 2 km.
P – je určena pro příchozí začátečníky, orientačně jednoduchá trať (na úrovni kat. D/H12), délky cca 3,5km.
DH21U-ULTIMATE – je určena pro zkušené běžce, orientačně náročná trať (na úrovni kat. H35) na mapě bez
cest v mapě, délky cca 7,5km.
Vyhlášení výsledků: Všichni účastníci kategorie HDR obdrží v cíli drobnou cenu. Vyhlášeni budou první tři v
žákovských kategorích H/D10N, H/D10, H/D12, H/D14.
Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na klasické trati.
H/D10N, H/D10 - 20 min., H/D12 - 25 min., H/D14 - 30 min., D16 - 35 min., H16 - 40 min., D18 - 40 min.,
H18 - 45 min., D21E - 65 min., H21E - 85 min., D21C - 45 min., H21C - 65 min., D21D - 35 min., H21D - 40
min., D35 - 40 min., H35 - 50 min., D45 - 35 min., H45 - 45 min., D55 - 30 min., H55 - 35 min., H65 - 30 min.,
HDR - 20 min., P - 25 min., DH21U-ULTIMATE - 50 min.
Přihlášky:do 19.09.2016 23:59, online na http://www.orientacnisporty.cz/oris/
pro neregistrované závodníky e-mailem: prihlasky@tbm.cz (přihláška je přijata až po obdržení kladné
odpovědi). Přihlášky po termínu za zvýšený vklad 150% základního vkladu. Na místě 200% základního vkladu
a omezeně dle možností pořadatelů. Mimo kat. HDR, P, a DH21U-ULTIMATE, u kterých se výše vkladu
nemění.
Vklady (základní vklady do 19.09.2016):
H/D10N, H/D10, H/D12, H/D14 a HDR: 40,- Kč
ostatní kategorie: 70,- Kč
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zapůjčení SI čipu: 10,- Kč
Platby:
Bankovním převodem na níže uvedený účet do 21.09.2016, později hotově na prezentaci.
Bankovní účet, VS, SS: 001003-1341726349/0800, v.s. = 22xxxx03, kde xxxx je číslo dle adresáře ČSOS.
Oddíly/kluby, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v ORISu, žádáme o předložení
dokladu o úhradě na prezentaci.
Prezentace: do 10:00
Start 00: 10:30
Mapa: Kopeček 822 – 1:10 000 a 1:15 000, E = 5 m, stav květen 2014, hlavní kartograf Petr Mareček, rozměr
A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000, revize lesa v okolí tratí.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude muset být naúčtován
poplatek 800 Kč.
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum 800 m, parkoviště – start 100 m, centrum – start 900 m, centrum – cíl 50 m.
Terén: typicky vysočinský, mírně kopcovitý, dobře průběžný, partie hustníků se sníženou průchodností, v
nadmořské výšce 822 - 650m n. m.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zasílat spolu s vkladem na adresu Radovan Čech, Vavřinecká 8, Brno 624 00.
Občerstvení:
Voda po doběhu, stánek s běžným sortimentem, bramborové speciality v Restauraci Turistické chaty
Studnice http://www.chatastudnice.cz/
Informace: Zejména na http://www.tbm.cz/2016-ob-oblz/
nebo popřípadě Ondřej Ptáček, ond.pta@gmail.com, tel. 776 381178
Doprava a parkování: Dopravu pořadatel nezajišťuje. Parkování na louce "nad stožáry" (49.6105639N,
16.0867397E), bude vybíráno parkovné 20 Kč za auto. V případě dopravy vlastními autobusy informujte
pořadatele předem.
Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS a
Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2016.
Zvláštní značky: V mapě budou vyznačeny zakázané prostory. Prosíme závodníky, aby se těmto těmto
oblastem vyhnuli.
Ředitelé závodu: Petr Strejček, Ondřej Ptáček
Hlavní rozhodčí: Radovan Čech, R3
Stavitel tratí: Ondřej Hlaváč, Ondřej Ptáček, R3
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele. Každý
závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí JmO dne 10.5.2016, aktualizován 7.9.2016.
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