
Český svaz orientačního běhu 
TJ Růžená – oddíl orientačního běhu 

SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu 

R O Z P I S 
závodu Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati 
závodu Veteraniády České republiky v orientačním běhu na krátké trati 
závodu soutěží Českého poháru (8. kolo), závodu žebříčku A (7. kolo), 

závodu Continental cupu (5. kolo), závodu Českého poháru veteránů (18. kolo), 
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.10 

a veřejného závodu žactva a příchozích 
 

Růžená u Třeště 17. a 18. června 2006 
 

 
 

 



Obecné informace 
Datum:  17. a 18. června 2006 (sobota a neděle). 
Pořadat. orgán: Český svaz orientačního běhu 
Pořadat. subjekt: TJ Růžená 
 SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu 
Systém ražení: elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit 

dvakrát. 
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOB. 
Funkcionáři: ředitel: Libor Zřídkaveselý, R1 
 hlavní rozhodčí: Ladislav Svoboda, R1 
 stavitel tratí: Libor Zřídkaveselý a Adam Chromý 
Přihlášky: do 4. června 2006 (datum doručení) 
 na adresu: Richard Pátek, Cihlářská 7, Brno 602 00 

nebo v povinném formátu či vyplněním na adrese: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr06 
Přihlášku nelze zaslat e-mailem!!! Upozorňujeme, že systém je nastaven tak, že 
4. června v 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány 100%  poplatky 
za pozdní přihlášky. Přihláška je přijata v okamžiku, kdy se objeví na účtu vašeho 
oddílu na přihlašovací strance. Podrobnosti k elektronickému přihlašování na 
stránce závodů. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele. 

 Do písemné přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40,– 
Kč za čip a závod), v elektronické systému to bude provedeno automaticky 7 dní 
před závody. 

 Úhrady vkladů a poplatků za ubytování  zasílejte na účet číslo 177571562/0300 u 
Československé obchodní banky, a.s. Brno, Milady Horákové 6, majitel účtu Libor 
Zřídkaveselý, Kotlářská 12, 602 00 Brno. U prezentace obdržíte příjmový doklad na 
vklady pro Váš oddíl. 
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle 
Adresáře ČSOB.  

 Kopii dokladu o zaplacení vkladu přiložte k přihlášce nebo si ji vezměte sebou 
k prezentaci. 

 Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 
Ubytování: Pořadatelé zajišťují ze 17. 6. na 18. 6. 

A) Sportovní hala v Telči (250 míst) = 50,– Kč / noc 
B) Sportovní hala v Třešti (450 míst) = 50,– Kč / noc 
C) Louka v centru závodu = 50,– Kč / osoba /noc 
D) Chatová osada Vanov u Telče (250 míst) = 120,– Kč / lůžko 
E) Chatky v kempu Řásná (70 míst) = 190,– Kč / lůžko 
F) Chatky v kempu Řásná (32 míst) = 240,– Kč / lůžko 

 Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou a uhradit obdobně jako vklady. 
 Podrobnější informace o ubytování jsou uvedeny na www stránce závodu. 
Parkovné: Osobní auta = 20,– Kč / den. 
 Autobus = 50,– Kč /den. 
 Parkovné se platí při vjezdu na parkoviště. 
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem. 
Informace: http://zbm.eob.cz/zavody/mcr06 nebo 
 Libor Zřídkaveselý  – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@jaroska.cz 
 Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 40,– Kč. 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem 

ředitele závodu (Libor Zřídkaveselý). 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB  
 a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v roce 2006. 
 



 

Informace o závodech 
Centrum: Růžená – louka nad obcí směrem k hradu Roštejn.  
Vzdálenosti: parkoviště (autobusy) – centrum: do 500 m 
 parkoviště (auta) – centrum: do 200 m  
 centrum závodu = cíl 
 cíl – start (so): cca 2 200 m 
 cíl – start (ne): cca 1 500 m 
Prezentace: V sobotu na shromaždišti od 8:30 do 11:30. 
Start: 12:00 (so) 
 9:30 (ne) 
Způsob startu: Oba dny intervalový. 
Kategorie: Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21, 

Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, 
H60, H65, H70, H75 

 Veřejný závod: D12, D14, H12, H14, 
 Příchozí: T3, T5. 
Právo startu: V kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, A 

nebo B (držitelé soutěžní licence E, R, A pouze ročníku narození 1992 a starší, 
držitelé soutěžní licence B pouze ročníku narození 1991 a starší). V kategoriích H a 
D21 držiteli soutěžní licence E nebo R nebo jsou umístěni v Rankingu k 30. 4. 2006 
do 200. místa. Závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, 
H20 a H21 umístili na Oblastních mistrovstvích na krátké trati ve své oblasti na 
prvním místě mezi závodníky bez práva startu. Do ostatních kategorií se závodníci 
přihlašují v souladu s Pravidly OB. 

Vklad: kategorie žactva, T3 a T5 60,– Kč za jeden den, ostatní kategorie 240,– Kč za celé 
M ČR a Veteraniádu (oba dny). Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen 
podle možností pořadatele. Pro přihlášky do kategorií T3 a T5 omezení přihlášky 
neplatí a vklad je stále stejný. 

Mapa: Kančí hlava a Roštejn, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2006, použitý mapový klíč 
ISOM, mapovali: Adam Chromý, Petr Mareček, Zdeněk Rajnošek a Jiří Zelinka, 
rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena 

Terén: Vysočinský terén, množství melioračních rýh a kamenitých oblastí, složité 
porostové pasáže, mírně členitý terén, větší množství komunikací. 

Plán:  

  
 



 
 

 
 
 
 

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 25. března 2006 
 
 Václav Kodys Libor Zřídkaveselý 
 TJ Růžená SK Žabovřesky Brno 


