
1. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu 

závod systému Ranking (kód 3311) s koeficientem 1,02 

Mistrovství oblasti na krátké trati 

a veřejný závod 
 

Datum konání: sobota, 2. dubna 2016 

Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým 

startem 

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt: SK Žabovřesky Brno 

Centrum závodu: Kulturní dům v Bukovince (49.2935200N, 16.8045575E) 

Kategorie:  oblastní mistrovství  H/D12, H/D14, H/D16, H/D18, H/D21C/D 

 oblastní veteraniáda H/D35, H/D45, H/D55, H65 

 veřejný závod  H/D10, H/D10N, HDR, příchozí P (délka asi 3 km) 

Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na krátké trati. 

Přihlášky: Přes Oris, do 28.03.2016 23:59, pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky 

e-mailem: prihlasky@eob.cz (přihláška je přijata až po obdržení kladné odpovědi). Přihlášky po 

termínu jen podle možností pořadatele (dvojnásobný vklad), mimo kat. P, HDR.  

Vklady: Kategorie HDR, DH10N, DH10, DH12, DH14 a P: 40,– Kč, ostatní: 80,– Kč. 

 Půjčovné SI: 10 Kč 

Prezentace: do 10:00 

Start 00: 10:30 

Mapa: Bukovinka - 1:10000, E = 5 m, stav podzim 2012, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, rozměr A4, 

mapa bude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2000, laserový tisk, revize lesa v okolí 

tratí. 

Vzdálenosti z centra: Start do 2 km  

 Cíl do 1 km, Cesta na start vede přes cíl. 

 Parkovnání v obci, do 600 m. 

Terén: Převážně listnatý les s velkým množstvím terénních detailů, místy skály.  

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200, – Kč v hotovosti. Případné protesty proti 

oficiálním výsledkům lze zasílat spolu s vkladem na adresu Jan Drábek, Škroupova 10,  

Brno 636 00. 

Občerstvení: Klasický sortiment v centru závodu 

Informace: Zejména na http://zbm.eob.cz/zavody/z160402/ nebo alternativně: Martin Stehlík, 

stehlik.m@atlas.cz,+420 608 438 928 

Zvláštní značky: V mapě jsou vyznačeny polomy mapovou značkou 710 - Nebezpečná oblast. Prosíme 

závodníky, aby se v zájmu vlastního bezpečí těmto oblastem vyhnuli. 

Ředitel závodu: Martin Stehlík 

Hlavní rozhodčí: Jan Drábek, R3 

Stavitel tratí: Jan Zháňal, R1 

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele. Každý 

závodník závodí na vlastní nebezpečí. 

http://zbm.eob.cz/zavody/z160402/

