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R O Z P I S 
 

Akademické mistrovství České republiky v orientačním běhu  
pro rok 2008  

v rámci 7. Českých akademických her G2 KB 
Veřejný závod systému Ranking s koeficientem 1,0 

 
 
 
Datum: 17.–18. června 2008 (úterý, středa)  
 
Místo (centrum):  Ruprechtov (obec 35 km SV od Brna) – turistická základna Malina 
 
Poř. orgán: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně, MZLU 
 
Technické uspořádání: VSK MZLU Brno, o.s., oddíl orientačního běhu 
 
Klasifikace:  denní závod jednotlivců na krátké trati (17. 6.) a klasické trati (18. 6.) s intervalovým 

startem 
 
Kategorie :      H21, D21 
 
Vzdálenosti: ubytování (Brno) – centrum      35 km 

centrum – prezentace                 0 m    
centrum – start                    cca 1000 m pro oba závody 
centrum – cíl                               0 m 
parkoviště – centrum                 0 m 

 
Start 00: v úterý 15.00 hod, ve středu 9.30 hod 

 
Prezentace: v závodní kanceláři v centru – úterý 17. 6 do 14.30 hod., středa 18. 6. do 9.00 hod. 
 
Systém 
ražení: elektronický systém SportIdent – jeden čip nesmí být v jednom závodě použit 

dvakrát 
 
Mapa: Vilémov 1:15000 (klasika),1:10000 (krátká trať), E = 5 m, stav 2003, revize 05/2008 

(pouze zásadní změny na postupech) 
Rozměr A4+ (225x311 mm), mapa bude vodovzdorně upravena 

  

Terén :       Převážně jehličnatý les s dobrou průběžností a množstvím cest; v J části prudký 
svah s kameny a rýhami; v S části porostové detaily. 

 
Směrné časy: krátká trať 35 minut pro obě kategorie, klasika 60 minut pro D21, 70 minut pro H21 
 
Funkcionáři: ředitel:   Emil Bauer 

hlavní rozhodčí: Zdeněk Mazal, R2 
stavitel tratí:  Petr Hrouda 

 
Přihlášky: do 6.června 2008 (datum obdržení přihlášky) na 

http://www.obhana.cz/prihlasky.asp; výjimečně na e-mail prihlasky@vsk-mzlu.org  
(přihláška přijata, až obdržíte kladnou odpověď). 
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Vklady: Nestudenti 50 Kč, platby v hotovosti při prezentaci.  
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč, požadavek uveďte v přihlášce. 

 
Informace: na stránkách závodu – http://amcr08.vsk-mzlu.org/   

Emil Bauer – mobil: 604213260, e-mail: ebauer@chello.cz 
 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 100 Kč v hotovosti. 
 
Vyhlášení 
výsledků: po skončení závodu na místě. Vítěz mezi akademiky získá titul Akademický mistr 

ČR 2008 
 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru je možné pouze 

s předběžným souhlasem ředitele závodu 
 
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB 2008 

a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2008 
 
 
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 15. 5. 2008 


