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Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB 
 
Pořádající  
subjekt:  Oddíl orientačního běhu Třebíč – TTR 
 
Zařazení do 
soutěží:  Mistrovství České republiky na krátké trati, 

Veteraniáda České republiky na krátké trati, 
Ranking semifinále 1,04 , finále 1,10 

   Český pohár, Žebříček A, Český pohár veteránů,  
závod WRE a veřejný závod 
Závod se uskuteční pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, členky rady 
kraje Vysočina, za podpory města Velké Meziříčí. 

 
Datum:  semifinále - sobota 11. června 2011, finále - neděle 12. června 2011 
 
Centrum: Rekreační středisko Nesměř u Velkého Meziříčí (49°18´30´´N, 

16°1´53´´E) (Eliášova myslivna). 
 
Klasifikace závodu: Jednorázový, denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na 

krátké trati. 
 
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: P3 (úroveň H12), T5 (úroveň H20)  



 
Omezení účasti: podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2011 
 
Čas vítěze: Předpokládaný čas dle Soutěžního řádu soutěží ČSOS v OB. 
 
Způsob ražení: Pro všechny kategorie  elektronický systém ražení SPORTIdent; jeden 

SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát. 
 
Parkování: Dle plánku na stránkách závodu. Osobní automobily a autobusy 

závodníků ubytovaných v rekreačním středisku v areálu střediska, 
ostatní osobní automobily na louce u osady Nesměř, ostatní autobusy ve 
vsi Dolní Heřmanice (2,5 km). Parkovné 50,- Kč za oba dny bude 
vybíráno na místě. Zároveň s přihláškami prosíme o informaci, pokud 
oddíl přijede autobusem. 

  
 
Přihlášky: Za základní vklady do 22. května 2011 prvořadě přes přihlašovací 

systém OB Haná www.obhana.cz Přihlášky je také možné výjimečně 
zaslat na adresu: prihlasky@oobtrebic.cz Do přihlášek uvádějte 
požadavek na zapůjčení SI čipů. Přihlášky do 29.5.2011 za základní 
vklady + 50%. Veřejný závod  – základní vklad i u prezentace, pouze 
do naplnění kapacity. 

   
Vklady:  Mistrovství ČR   280,- Kč za oba dny 
   Veteraniáda ČR   280,- Kč za oba dny 

Veřejný závod P3, T5     140,- Kč za závod  
Půjčovné čipu SPORTIdent                40,- Kč za závod, v případě ztráty 

700,- Kč 
 

Úhradu vkladů zasílejte na účet  č. 155769340/0300 (IBAN CZ 40 
0300 0000 0001 5576 9340). Banka ČSOB Třebíč (BIC CEKOCZPP), 
majitel účtu Oddíl orientačního běhu Třebíč. Variabilní symbol 
27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. 

 V přihlášce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o 
zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu 
nebude přihláška akceptována. 

 Výsledky v tištěné podobě lze objednat spolu s přihláškou za 30,- Kč. 
 
Prezentace:  V centru, sobota  9:30 - 10:45, neděle 8:30 - 9:00. 
    
Čas 000:  Sobota 12:00, neděle 9:30, intervalový start. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště - centrum    1100  m 
   parkoviště bus – centrum 2500 m 
   ubytování A – centrum 0 
   ubytování B – centrum  7000 m 

centrum – start sobota do 2000 m 
   centrum – start neděle do 3000 m 
   centrum – cíl   0 m 
 



Mapa: Semifinále ROHOVEC 1:10000, E 5 m, stav jaro 2011, finále 
NESMĚŘ  1:10000, E 5 m, stav jaro 2011, hl. kartograf Petr Přikryl.  

   Mapový klíč ISOM 2000. Mapa bude vodovzdorně upravena. 
 
Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování: 

 
A - pátek - sobota a  sobota – neděle: 
V rekreačním středisku Nesměř v centru závodu (WC, umývárna,   
sprcha, možnost stravování v sobotu večeře, v neděli snídaně). 
Čtyřlůžkové chatky 130,- Kč za noc nebo vícelůžkové pokoje ve zděné 
budově 170,- Kč za noc. 
 
 
B - sobota – neděle:    
V tělocvičnách ve Velkém Meziříčí – cca 7 km (WC, umývárna, sprcha, 
možnost stravování v sobotu večeře, v neděli snídaně) -  60,- Kč za noc. 
 
Požadavky na ubytování a stravování je nutné zaslat mailem na adresu 
ubytovani@oobtrebic.cz a uhradit současně se vklady. 
 

Občerstvení: V centru závodu možnost stravování (teplá i studená jídla, nápoje  
s obvyklým sortimentem). 
 

Terén: Pestrý, různorodý terén s nepravidelně rozmístěnými skalkami, 
balvanovými útvary, kameny a kamínky cca 500 m.n.m. V části ostře 
zaříznutá údolí, rýhy, místy s těžkou vysočinskou podložkou. 
Porostové detaily, náhorní rovina. 

 
Trénink: V blízkosti startu semifinále. 
 
Protesty: Doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 

Pravidel OB buď osobně nebo poštou na adresu  Tomáš Matras, 
Chrašice 632, 538 51 Chrast. 

 
Ředitel závodu: Miroslav Orálek 
 
Hlavní rozhodčí: Tomáš Matras, R1 
 
Stavba tratí:  Sobota semifinále - Martin Klusáček, R2 

Neděle finále - Roman Věžník, R1 
 
Informace:  www.oobtrebic.cz/mcr11  

nebo Miroslav Orálek – miroslavoralek@seznam.cz,  tel. 739 090 290 
 
Poznámky: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se 

souhlasem ředitele závodu; 
  
Zajímavosti: Velké Meziříčí (budova luteránského gymnázia, dálniční most, 

kostel sv. Mikuláše, zámek a muzeum), přehrada Mostiště, Třebíč 
– židovská čtvr ť, bazilika sv. Prokopa – památky UNESCO.  



 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce 

OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011.  
 
Partneři ČSOS: HI-TEC, Lesy ČR, Mercuri, T-mapy, PLANstudio, Žaket, H.S.H,  
 TOI TOI, Equica, Trimtex, Vavrys,  
  

 
Rozpis závodu byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 30.3.2011 
 

ZÁVOD PODPOŘILI TITO PARTNE ŘI OOB TŘEBÍČ: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


