
R O Z P I S 
 

Individuálního měřeného tréninku 5. Jarní jihomoravské ligy 
 

Ochoz u Brna, 15.5.2021 
 
Pořádající subjekt:  Lokomotiva–Ingstav Brno – oddíl orientačního běhu 
 
Centrum: Ochoz u Brna, fotbalové hřiště, GPS 49.2579203N, 16.7352117E, viz plánek na konci rozpisu. 
 Bude možno si zde odložit věci na suchém místě. Nebude zde ovšem prostor na převlékání. Přítomnost 

závodníků na shromaždišti nebude nutná, bude možné dorazit rovnou na start. 
 
Koronavirová opatření: Před závodem prosím se nezdržujte v prostoru cíle. Jděte nejlépe přímo z místa vašeho parkování 

na start. Na start přicházejte až na svůj startovní čas. Dorazíte-li dříve, zdržujte se prosím tak, abyste 
dodržovali dostatečnou vzdálenost a neporušovali vládní nařízení. Ihned po doběhu také opusťte prostor 
cíle. Snažte se maximálně omezit i případnou (nutnou) komunikaci s pořadateli. Dodržujte prosím 
všechna nutná pravidla, i když se vám zdají bezpředmětná. Pokud to nebude v době závodu nařízeno 
jinak, při pohybu po obci mějte nasazenou roušku nebo respirátor. 

 
Parkování: Pořadatelé budou organizovat parkování v centru na parkovišti u fotbalového hřiště případně na 

soukromé louce za fotbalovým hřištěm, GPS 49.2602047N, 16.7332967E. 
 
Prezentace: Nebude, na startu si pouze zaevidujeme, zda daný závodník odstartoval nebo ne. Veškeré případné 

změny na mail  ondrej.toman@seznam.cz nejpozději do pátečních 19 hodin. 
 
Start 00: 10:30 hodin, startovní koridor dlouhý 1 minutu. V koridoru bude umístěna nulovací jednotka a jednotka 

kontroly nulování. V okamžiku startu na startovní čáře závodník razí startovní krabičku. Mapu si závodník 
odebírá samoobslužně v místě startu. 

 
Vzdálenosti: parkoviště na louce – centrum závodu: do 600 m 
 parkoviště  na louce – start: 1,6 km, převýšení 40m  
 centrum závodu - start:  1,4 km, převýšení 40m, cesta na start vede cca 80 m od cíle 
 centrum závodu - cíl:  1,2 km, vzdálenost startu a cíle cca 230 m 
  
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 

Pro závod lze použít všechny typy SI čipů.  Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do 
režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující bezkontaktní ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Cílová 
krabička bude také zapnuta v BEACON módu. 
V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel požadovat náhradu 800,-Kč. 

 
Kategorie: D 10, 12, 14, 16, 21, 35, 55     H 10, 12, 14, 16, 21, 35, 55 
          
Přihlášky: Nejpozději do 10.5.2021 (do 23:59 hod.) přes systém ORIS, pro neregistrované v ČR přes jednorázovou 

přihlášku. Pozdější přihlášky nejsou možné. Přihlašujte se do jednotlivých startovních vln a pokus chcete 
startovat poblíž někoho jiného, napište tuto informaci do požadavku na startovní čas. V přihlášce uveďte 
požadavky na zapůjčení SI čipu, případně, při prezentaci budou změny prováděny jen v omezené míře. 
Pokud se bude před termínem přihlášek blížit počet přihlášených plné kapacitě, bude otevřena další 
startovní vlna. 

 
Vklady: Žactvo = 50,-Kč;  ostatní kategorie = 80,-Kč, půjčovné SI čipu (kontaktní) = 40,-Kč. 

Platby pouze převodem na účet č. 943423113/0800, var. symbol: číslo oddílu dle adresáře ČSOS nebo 
vygenerované systémem ORIS v přihlášce. Termín splatnosti 14.5.2021. Bez zaplaceného vkladu 
nebude závodník připuštěn na start. 

 
Terén: typický les v okolí Brna – kopcovitý, místy zarostlý, v tento čas ještě s dobrou viditelností, hustá síť 

komunikací..  
  
Mapa: Kaničky, měřítko 1:10.000,  E=5m, rozměr A4, mapováno 2018, revize jaro 2021, mapový klíč ISOM 

2017, laserový tisk. Mapa bude vytištěna na voděodolný papír. 
 
Informace: Na www stránce oddílu www.ob-lbm.wz.cz/Zavod/index.htm. 
 Ondřej Toman, ondrej.toman@seznam.cz tel. 604 711 075 

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=16.7339162&y=49.2557617&z=17&l=0&ut=Centrum%20z%C3%A1vodu&ut=Parkovi%C5%A1t%C4%9B&uc=9mecXx8L6yf51g3K&ud=49%C2%B015%2728.702%22N%2C%2016%C2%B044%276.791%22E&ud=49%C2%B015%2734.449%22N%2C%2016%C2%B044%270.148%22E
mailto:ondrej.toman@seznam.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6508
https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=6508
http://www.ob-lbm.wz.cz/Zavod/index.htm
mailto:ondrej.toman@seznam.cz


 
Občerstvení: Nebude zajištěno. 
 
Mytí, WC: Vzhledem k epidemiologické situaci a platným pravidlům WC ani mytí nebude zajištěno. 
 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS v OB pro rok 2021 a 

Prováděcích předpisů k soutěžím JmO pro rok 2021. 
 
Protesty k závodu: Oficiálně se nepřijímají, případné problémy se budou řešit operativně domluvou na místě. 
 
Funkcionáři: ředitel:  Jana Tomanová R3 
 hlavní rozhodčí: Ondřej Toman 
 stavitel tratí: Iva Janská 
 
Školka: Hlídání dětí nebude organizováno. 
 
Upozornění:  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod se bude konat v době, kdy stále ještě budou platit 

koronavirová opatření. Každý účastník je sám zodpovědný za dodržování aktuálně platných vládních 
opatření. Případné změny a podrobnosti budou zveřejněny v Pokynech. 
 

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 
v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v informačním 
systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské 
fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě a k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB atd.). V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním fotek,  
oznamte to prosím neprodleně příslušnému fotografovi. 
 

 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/

