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R O Z P I S 
 

14. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu 
 

Poř. orgán: Jihomoravská oblast ČSOS 
 
Poř. subjekt: Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, o.s, oddíl orientačního běhu 
 
Datum: sobota 22. října 2011 
 
Centrum: Obec Javůrek –obecní úřad 
 
Zařazení 
do soutěží: 14. závod Jihomoravské ligy, závod systému Ranking (koeficient 1,00), 
 veřejný závod 
 
Kategorie: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti 

D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55 
H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55 
HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí) 
V kategoriích D10, H10 nebude připuštěn s malými závodníky doprovod, 
k tomuto účelu je vypsána kategorie HDR. 

 
Přihlášky: Do neděle 16. října 2011 do 23:59:59 (datum obdržení přihlášky) za základní 

vklad, u prezentace výjimečně jen dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 
100 % (kategorie P a HDR za základní vklad). 

  Přihlášky přes přihlašovací systém Hanácké oblasti na     
  (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp). Neregistrovaní závodníci mohou zaslat  
  přihlášku e-mailem na adresu: tom.sychra@seznam.cz (přihláška je platná až po 
  obdržení reply). 

 
V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu, případně na startovní čas – 
změny u prezentace nebudou prováděny. 

 
Vklady: žactvo, rodiče s dětmi a příchozí  40,- Kč 
  ostatní kategorie    80,- Kč 
  půjčovné SI čipů    10,- Kč 
  Za nevrácený zapůjčený SI čip bude požadována úhrada 800,- Kč. 
 
Úhrada: v hotovosti u prezentace 
 
Prezentace: v centru závodu od 8:45 do 9:45 
 
Start:  00 = 10:30 
 
Mapa:  „Bílý potok“ stav jaro 2010, M 1:10000, E=5m, hlavní kartograf  
  Evžen Cigoš,mapový klíč ISOM 2000, mapa bude vodovzdorně upravena 
 
Terén:  typický středoevropský, středně členitý, v severní části prudké svahy,hustá síť  
  komunikací, terénní i porostové detaily 
 
Systém 
ražení: Elektronický systém Sportident – jeden čip nesmí být v jednom závodě použít 

dvakrát. 
 
Funkcionáři: ředitel:   Vladimír Dokoupil 
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hlavní rozhodčí: Zdeněk Mazal R2 
stavitel tratí:  Martin Kočí 

 
Doprava: pořadatelé nezajišťují 
 
Stravování: v centru závodu bude zajištěn prodej se základním sortimentem 
 
Vzdálenosti: centrum – start do 1600 m 
  cíl – centrum do 1600 m 

parkoviště auta – centrum 50 - 500 m 
(parkování podél příjezdové komunikace do obce, případně v obci) 

 
Parkování: bude organizováno pořadatelem, bez poplatku. 
 
Informace: na stránkách závodu – http://oblz2011.vsk-mendelu.cz 
 

Vladimír Dokoupil mobil: 776273270, e-mail: dokoupil.v@seznam.cz 
 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné 
protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: 
Zdeněk Mazal, Bulharská 31, 612 00 Brno 

 
Vyhlášení 
výsledků: po ukončení závodu pouze žákovské kategorie 
 
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 2011. 
 Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 12.9.2011 
 

 

 

 

Vladimír Dokoupil        Zdeněk Mazal 
 
ředitel závodu         hlavní rozhodčí 


