
Český svaz orientačních sportů 
Jihomoravská oblast 

 

Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu 2017 
 
 

Rozpis 
 

Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu, oblastní veteraniády ve sprintu, 2. závodu Jihomoravské jarní 
ligy žactva a dorostu, Jihomoravské ligy dospělých a veteránů, závodu systému Ranking 2017 

s koeficientem 1,02, ORIS ID: 3778 a veřejného závodu jednotlivců 
 
 

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů 
 
Pořádající subjekt: Jihomoravská oblast sekce OB ČSOS 
 
Datum:  sobota 8. dubna 2017 
 
Centrum závodu: Heršpice, okr. Vyškov, fotbalové hřiště, GPS: 49.1248N, 16.9132E 
 
Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol, pro kategorie 

HDR, P, D10, H10 jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným 
pořadím kontrol 

    
Prezentace: v centru do 9.30 

 
Kategorie:  D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, 

H45, H55, H65  
  veřejný závod: HDR, P (příchozí) 
 

předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO. 
 
Přihlášky:   pomocí přihlašovacího systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) do 4. 4. 2017 za 

základní vklady. Po 6. 4. 2017 již jen dle možností pořadatelů. Výjimečně je možné 
zaslat přihlášku e-mailem na: zr@sky.cz (přihláška je platná až po obdržení odpovědi). 
Přihlášky musí být v povinném formátu ČSOS. V závodě smí být jeden SI čip použit vždy 
pouze jednou. V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu. 

 
Vklady:      do 4. 4.  později 
  D/H10-D/H14     40 Kč     80 Kč      

HDR        40 Kč     40 Kč  
  P        80 Kč     80 Kč  
  ostatní kategorie     80 Kč   160 Kč    
  za zapůjčení čipu bude účtován poplatek 10 Kč, za jeho ztrátu nebo nevrácení poplatek 

700 Kč. 
  
Způsob úhrady: veškeré platby je možné zaslat na účet č. 4354623369/0800, název účtu: Jihomoravský 

krajský svaz ČSOS, variabilní symbol: 010XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu podle 
adresáře ČSOS nebo v hotovosti při prezentaci. 

 
Mapa:  pro všechny kategorie: Heršpice, 1:4 000, E=2m, mapový klíč ISSOM 2007, stav březen 

2016, drobná revize březen 2017. 
  Mapy mají rozměr A4, pro všechny kategorie jsou vodovzdorně upraveny. 
  mapoval: Petr Matula. 
 
Terén:  Obec Heršpice – ulice, louky. 
 



Parkování:   na silnici Heršpice-Hodějice, dbejte pokynů pořadatelů. Povolený příjezd je od Slavkova, 
zákaz průjezdu obcí (směr od Nížkovic, Hodějovic a Rašovic)! Viz plán příjezdu. 

 
Start 00:  10.30 hod. intervalový 
 
Informace o závodě: Na webových stránkách JMO: http://zbm.eob.cz/zavody/z170408/ 
 
Označování závodních průkazů: bude použit elektronický systém ražení SportIdent 
 
Vzdálenosti: centrum – start = 0 m 
  cíl – centrum = do 300 m  
  parkování – centrum = do 1km 
 
Doprava:  individuální, pořadatelé nezajišťují.  
 
Stravování: Po doběhu bude zajištěna voda. Další občerstvení pořadatel nezajišťuje. 
 
Pravidla:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti sekce OB 

ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS pro 
rok 2017. 

  
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Libor Zřídkaveselý 
  hlavní rozhodčí: Petr Přikryl, R3 
  stavitel tratí:  Jan Fiala, R1 
 
Protesty:  písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti 

oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: 
  Petr Přikryl, Šebelova 670c, Bílovice nad Svitavou, 664 01 
 
Upozornění: Závodí se za plného silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí 

a je povinen se mimo jiné řídit pravidly silničního provozu. Dbejte osobní bezpečnosti! 
 
 
 
 
  Libor Zřídkaveselý       Petr Přikryl 
   ředitel závodu     hlavní rozhodčí  
 
 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí JmO dne 21. března 2017. 
 
 


