
Rozpis
5. závod Jihomoravské jarní ligy žactva a dorostu 2018

5. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2018
závod systému ranking s koeficientem 1,00

veřejný závod jednotlivců na krátké trati

Poř. orgán: Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů

Poř. subjekt: SK Brno Žabovřesky

Datum: sobota 26. května 2018

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol

Centrum: Brno - Kohoutovice, ZŠ Pavlovská 576/16 (49.1903N, 16.5267E)

Prezentace: 9:00 – 10:00, v centru závodu

Parkování: pořadatel nezajišťuje – v přilehlých ulicích dle pravidel silničního provozu

Předpokládané 
časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS v orientačním běhu

Vzdálenosti: centrum - start do 1 000 m
cíl – centrum do 500 m

Mapa: Dub Troják, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2018, hlavní kartograf Matěj Píro, 
rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2017

Terén: dobře průběžný, členitý terén s množstvím terénních detailů

Kategorie: D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55,
H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, P

Přihlášky: do pondělí 21. 5. 2018 přes systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4494
Výjimečně na adresu: zavody@zbmob.cz, později a u prezentace jen na místa vakantů za vklad 
zvýšený o 100 % (kategorie P a HDR za základní vklad). V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení
SI čipu, případně na startovní čas – změny u prezentace nebudou prováděny.

Vklady: do 21. 5. později
D/H10-D/H14 40,- Kč 80,- Kč
HDR 40,- Kč 40,- Kč
P 80,- Kč 80,- Kč
ostatní 80,- Kč 160,- Kč
půjčovné SI čipů (verze 5) 10,- Kč 
za nevrácený zapůjčený SI čip bude požadována úhrada 800,- Kč

Úhrada: do 23. 5. 2018 na účet 4067843369/0800, v.s. 77xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS, 
později v hotovosti při prezentaci

Start: 00 = 10:30, intervalový

Systém ražení: Sportident Air – jeden čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát

Funkcionáři: ředitel Finstrle Luděk
hlavní rozhodčí Ptáček Pavel, R3
stavitel tratí Zháňal Jan, R3

Informace: na stránkách závodu: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4494

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním 
výsledkům lze zasílat na emailovou adresu hlavního rozhodčího: pavlik.ptacek@atlas.cz zároveň 
s potvrzením o zaplacení na účet uvedený výše.

Vyhlášení: po ukončení závodu v centru

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru je možné pouze se souhlasem ředitele 
závodu. Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a Prováděcích předpisů 
soutěží Jihomoravské oblasti pro rok 2018.


