
Český svaz orientačních sportů
TJ Spartak první brněnská – oddíl orientačního běhu

ROZPIS
Veteraniáda České republiky na krátké trati

4. závod Jihomoravské ligy 
veřejný závod v orientačním běhu

Křižánky, 28. září 2020

Veteraniáda České republiky na krátké trati

Křižánky, 28. září 2020

Datum konání: pondělí 28. 9. 2020
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: TJ Spartak první brněnská, oddíl orientačního běhu (PBM)
Typ závodu: Jednorázový  denní  závod  jednotlivců  na  krátké  trati  s  pevným  pořadím  kontrol

a intervalovým startem.
Shromaždiště: Křižánky, fotbalové hřiště (49.6841611N, 16.0628411E)
Prezentace: v centru závodu do 10:00 hod.
Start: 00 = 11:00
Kategorie: Kategorie veteraniády: 

D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Oblastní závod a závod pro veřejnost:
D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D21D, D35C, D45C, D55C, D65C
H10N, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C
P – jednoduchá trať pro veřejnost a HDR – fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi



Přihlášky: Do 21. září 2020 online na http://oris.orientacnisporty.cz; neregistrovaní a cizinci na 
e-mail prihlasky@eob.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možnosti pořadatele za dvojnásobný vklad.

Vklady: Kategorie veteraniády:
Kategorie od DH60: 150 Kč, ostatní kategorie: 200 Kč
Oblastní závod a závod pro veřejnost:
žactvo, HDR: 60 Kč
ostatní: 100 Kč
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo P a HDR).

Úhrada: vklady  zasílejte  na  účet  2601769439/2010  (FIO  banka).  U  prezentace  obdržíte
příjmový doklad na vklady pro váš oddíl. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 2809xxxx,
kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Oddíly,  které  nebudou  mít  potvrzeno  přijetí  platby  pořadatelem  v  seznamu
přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum  do 500 m
centrum – start do 2 000 m
centrum – cíl 0 m

Mapy: Sochův kout, ISOM 2017-2, měřítko 1:10 000 a 1:7500 (v pokynech bude upřesněno
pro jaké kategorie bude použité uvedené měřítko), ekvidistance 5 m. 
Mapoval Petr Mareček, stav srpen 2020, mapy budou vodovzdorně upravené.

Terén: typický  pro  Českomoravskou  vysočinu,  mírně  členitý  600  až  750  m  n.  m,  velké
množství vodotečí, podmáčený terén, porostové detaily, hustá síť komunikací.

Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/závod – jeden čip nesmí být použit
dvakrát. Kontroly budou v BEACON módu (včetně cíle) = bezdotykové ražení.

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Mareček
Hlavní rozhodčí: Radim Kheil, R3
Stavba tratí: Libor Zřídkaveselý, R3

Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Radim Kheil, Novodvorská 2, 641 00
Brno.

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje ubytování. V okolí je dostatečné množství hotelů a penzionů.
Školka: Nebude k dispozici.
Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
GDPR: Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů

v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků
v informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské 
fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagaci OB atd.
v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být 
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků
a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto 
skutečnost fotografovi.

Informace: http://pbm.eob.cz/vcrkt2020
Libor Zřídkaveselý, zr@sky.cz,  tel. 604 996 773

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2020.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 4. září 2020.

Radim Kheil Petr Mareček
hlavní rozhodčí ředitel závodu
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