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R O Z P I S 
 

7. závod Jihomoravské jarní ligy žactva a dorostu 
7. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 

Mistrovství a veteraniáda JMK na klasické trati 
Liga Vysočiny jaro 2017 

závod Rankingu s koeficientem 1,02 
veřejný závod jednotlivců na klasické trati 

 
 
Poř. orgán:  Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů 
 
Poř. subjekt: Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s., oddíl orientačního 

běhu 
 
Datum:  sobota 24. června 2017 
 
Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím 

kontrol 
 
Centrum: obec Sentice, louka nad obcí, GPS 49.3108N,16.4467E 
 
Doprava: Pořadatel nezajišťuje. V případě dopravy vlastním autobusem nás 

informujte spolu s přihláškou. 
 
Prezentace:  sobota 8:30 – 9:45 hod. v centru 
 
Parkování: v obci dle pokynů pořadatelů 
 
Stravování: na shromaždišti bude zajištěn prodej se základním sortimentem 
 
Předpokládané 
časy vítězů:  dle platného Soutěžního řádu soutěží JM oblasti ČSOS v orientačním 

běhu 
 
Vzdálenosti: parkoviště auta – centrum   500 - 1500 m 
 výstupní místo z autobusů – centrum 900 m 
 centrum - prezentace    0 m 
 centrum - start    do 1000 m 
 centrum – cíl     0 m 
 
Mapa: Sentice; stav květen 2016, měřítko 1:10000, rozměr A4, ekvidistance 5 m, 

mapový klíč ISOM 2000. Mapovali Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart. 
 Mapy budou vodovzdorně upraveny. 
 
Terén: Typický středoevropský, smíšený les, středně členitý, poměrně kopcovitý 

v nadmořské výšce 250-420 m n. m., v západní části prudké svahy s 
kameny a skalkami, hustá síť komunikací, terénní i porostové detaily, 
místy sezónní podrost, doporučujeme plné zakrytí dolních končetin. 

 
Kategorie: D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21, D21D, D35, D45, D55, D65 – 

mistrovská kategorie jen pro oblast Vysočina, 
H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21, H21D, H35, H45, H55, H65,  
HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí) 
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V kategoriích DH10 N, nebude připuštěn s malými závodníky doprovod, 
k tomuto účelu je vypsána kategorie HDR. 

Přihlášky: Do neděle 18. června přes systém ORIS na stránce 
http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně na adresu: prihlasky2017@vsk-
mendelu.cz (datum obdržení přihlášky, přihláška je platná pouze po 
potvrzení) za základní vklad. Později a u prezentace jen na místa vakantů 
za vklad zvýšený o 100 % (kategorie P a HDR za základní vklad). 
Přihlášky musí být v povinném formátu ČSOS. 
V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu, případně na startovní 
čas – změny u prezentace nebudou prováděny. 

do 18.6.: později: 
Vklady:  D/H10-D/H14   40,-Kč  80,-Kč  
   HDR    40,-Kč  40,-Kč 

P    80,-Kč  80,-Kč  
ostatní kategorie  80,-Kč  160,- Kč 
půjčovné SI čipů  40,- Kč  40,- Kč 
Za nevrácený zapůjčený SI čip bude požadována úhrada 800,- Kč. 

 
Úhrada: v hotovosti při prezentaci případně do 20.6. na účet č. 372818903/0300, 

v.s. 27xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS 
 
Start:   00 = 10:30, intervalový start 
 
Systém 
ražení: elektronický systém Sportident – jeden čip nesmí být v jednom závodě 

použít dvakrát. 
 
Funkcionáři:  ředitel:   Viktor Čech 

hlavní rozhodčí: Aleš Chmelík R2 
stavitel tratí:  Zdeněk Mazal R1 

 
Informace:  na stránkách závodu – http://om2017.vsk-mendelu.cz/ 

Viktor Čech, mobil: 725964113, mail: tyktor@seznam.cz 
 

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 

Vyhlášení 
výsledků:   po ukončení závodu v centru 
 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru je možné pouze s 

předběžným 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 
2017. 

 
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 10. 5. 2017. 
 
 
 
 
Viktor Čech         Aleš Chmelík 
ředitel závodu         hlavní rozhodčí 


