ROZPIS
12. ZÁVODU JIHOMORAVSKÉ LIGY
V ORIENTAČNÍM BĚHU (klasická trať)
Pořádající orgán

Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt

Vysokoškolský sportovní klub při Mendelově univerzitě v Brně, oddíl orientačního běhu, o.s.

Datum konání

19. října 2013

Typ závodu

denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol

Centrum

obec Javůrek - obecní úřad, 49°15'20.193"N, 16°21'45.081"E

Zařazení do soutěží

závod Jihomoravské ligy žactva, dorostu, dospělých a veteránů,
závod systému Ranking s koeficientem 1,00, veřejný závod

Kategorie

D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, H10, H12, H14, H16, H18, H21C,
H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, P (příchozí)

Přihlášky

do 14.10. 23:59 (1. termín), příp. 16.10. 18:00 (2. termín) prostřednictvím systému ORIS,
poté pouze na místa vakantů prostřednictvím emailové adresy: prihlasky@vsk-mendelu.cz.
Příchozí a HDR se v rámci termínů mohou hlásit emailem přímo. Přihláška emailem je platná
až po jejím potvrzení.

Vklady

HDR a P kdykoliv do skončení prezentace 40 Kč;
v 1. termínu: žactvo 40 Kč, ostatní kategorie 80 Kč,
ve 2. termínu: za zvýšený vklad o 50%,
po 2. termínu jen za zvýšený vklad o 100%.

Úhrada vkladů

pouze v hotovosti při prezentaci

Prezentace

od 8:30 do 9:30 hod

Start 00

10:30 hod

Vzdálenosti

parkoviště – centrum: 0 m
centrum – start: 1900 m
cíl – centrum: 1900 m (cíl je v těsné blízkosti startu, je možno si zde odložit věci)

Parkování

bude organizováno přímo v obci Javůrek.
Neparkujte prosím na náměstí u kapličky, otáčí se tam autobusy!

Terén

typický středoevropský, středně členitý, v severní části prudké svahy, hustá síť komunikací,
terénní i porostové detaily

Mapa

„Bílý potok“, měřítko 1:10 000, E=5m, hlavní kartograf Evžen Cigoš, klíč ISOM 2000 (stav
2010, zásadní změny na postupech a v okolí kontrol dokresleny). Mapa bude vodovzdorně
upravena.

Systém ražení

elektronický systém SportIdent, jeden čip nesmí být ve stejném závodě použit dvakrát

Funkcionáři závodu

Adam Bravený – ředitel závodu
Aleš Chmelík – hlavní rozhodčí
Zdeněk Mazal – stavitel tratí

Předpisy

Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a Prováděcích
Předpisů soutěží Jihomoravské oblasti pro rok 2013. Rozpis byl schválen soutěžní komisí
Jihomoravské oblasti dne 10.9.2013.

Upozornění

Propagační a prodejní činnost v centru závodu je možná pouze s předběžným souhlasem
ředitele závodu. Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Vyhlášení výsledků

po skončení závodu v centru, vyhlášeny budou všechny žákovské kategorie a vítězové
v kategoriích H21C a D21C

Protesty

písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího:
Aleš Chmelík, Halouzkova 1745, 666 01 Tišnov

Kontakt, informace

Adam Bravený, tel. +420737771201, mail: a.braveny@gmail.com

Adam Bravený
ředitel závodu

Aleš Chmelík
hlavní rozhodčí

