
 
 

 
 

Tréninkový závod v orientačním běhu Hrabová  
 

ROZPIS 
 
 

Datum konání: sobota 8. května 2021 
 

Pořadatel: Martin Štoudek 
 

Druh závodu: jednorázový denní tréninkový závod na krátké trati, v souladu se všemi opatřeními MZČR a Vlády 
 

Centrum závodu: Hrabová, obecní parkoviště u fotbalového hřiště (GPS: N 49°50.66088', E 16°57.21420').  

 Vzhledem k situaci nebude v centru závodu žádné zázemí, bude sloužit pouze jako parkoviště a 

budou odtud značeny cesty na start a do cíle. 
 

Omezení Covid-19: Při účasti na tréninkovém závodu jsou všichni účastníci povinni dodržovat aktuálně platná 

mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR. Vzhledem k proměnlivosti situace 

bude přesný výčet těchto opatření uveden až v pokynech. V případě individuálního porušování 

těchto opatření může být závodníkovi zakázán start, v případě hromadného nedodržování může 

být trénink okamžitě ukončen. 
 

Kategorie: D10, D14, D18, D21, D35, D50, D60 

 H10, H14, H18, H21, H35, H50, H60 

 HDR (děti s doprovodem, trať se smajlíky), DH10N (děti bez doprovodu, trať se smajlíky) 

 P (příchozí) 
   

Startovní skupiny: Vzhledem k lepší časové organizaci počtu lidí v prostoru závodu bude startovní pole rozděleno do 

čtyř skupin, každá z nich je omezena na počet 60 závodníků. V rámci každé startovní skupiny 

bude vytvořena přesná startovní listina, podle níž budou starty probíhat. Výsledky budou spojeny 

dohromady dle kategorií, bez ohledu na startovní skupinu. 

  Skupina A 10:00 – 10:59 

 Skupina B 11:00 – 11:59 

 Skupina C 12:00 – 12:59 

  Skupina D 13:00 – 13:59 
 

Přihlášky: Přihlášky přes systém ORIS (je nutné vybrat možnost „všechny závody“, aby se náš trénink 

zobrazil) do středy 5. 5. do 23:59, poté mailem na martinstoudek@centrum.cz na místa volných 

vytištěných map. 
  

 Přihlašujete se zároveň do kategorie i do vámi preferované startovní skupiny. Pokud tedy chcete 

např. běžet kategorii H18 a chcete startovat někde ve skupině B, v ORISu se přihlásíte do 

kategorie H18-B. 
 

 Startovku se budeme snažit postavit tak, aby členové jedné rodiny startovali časově co nejblíže 

sobě (poznáme podle příjmení). Pokud chcete startovat v podobném čase jako jiný běžec (např. 

kvůli společné dopravě) a nepoznáme to podle příjmení, napište váš požadavek při přihlášce do 

pole „požadovaný start“. 
    

Vklady:   

 DH10, DH14, HDR 50 Kč  

 ostatní kategorie 70 Kč 
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Forma úhrady: Před závodem bankovním převodem na účet: 

 Název účtu: Magnus Orienteering z. s. 

 Adresa: Tyršova 12, 787 01 Šumperk 

 Číslo účtu: 226676214/2010 

 Banka: Fio banka 

 Variabilní symbol: 0805XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS pro rok 2021 
 

 Platba v hotovosti na místě nebude možná. Doklady k platbám bude možné stáhnout z ORISu. 
  

Mapa: Hrabová 2021, měřítko 1:10 000, interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapoval 

(2018) a revidoval (2021) Zdeněk Rajnošek, formát A4, bude vodovzdorně upravena. 
 

Terén: Kopcovitý smíšený les s velkým množstvím erozních terénních tvarů (údolíček), střední hustota 

komunikací. V terénu proběhla těžba kůrovcového dřeva, všechny výrazné paseky by měly být 

v mapě vyznačeny. 
 

Ražení: Elektronický systém SportIdent - jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát! Kontroly budou 

nastaveny v  režimu BEACON – závodníci s čipy SIAC mohou kontroly razit bezkontaktně až do 

vzdálenosti cca 40 cm.  
 

 Pokud chcete zapůjčit SI čip, uveďte tento požadavek k přihlášce v systému ORIS, čip verze 5 pak 

budete mít nachystaný na předstartu. Zapůjčení je bezplatné. 
 

Vzdálenosti: centrum – start do 1000 m  

 centrum – cíl   do 500 m 
 

Prezentace: Nebude. Oznámení náhlé neúčasti bude možné telefonicky, změny čísel čipů nebo jmen vyřešíme u 

vyčítání čipů. 
 

Start: intervalový v rozmezí 10:00 – 14:00, pro všechny kategorie dle startovní listiny 
 

Občerstvení: Nebude, pouze ve vlastní režii. 
 

Informace: stránka závodu v systému ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6513 

 e-mail: martinstoudek@centrum.cz, tel.: 722 415 333 
 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu aplikovaných v míře odpovídající omezením, 

které je nutné kvůli Covid-19 dodržet.  
 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 
 

GDPR: Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 

platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v centru závodu nebo 

v informačním systému ORIS.   
 

 

 Martin Štoudek 

 ředitel závodu a stavitel tratí 

 
 
Partneři závodu: 

 

 

Údaje k provedení plateb budou brzy upřesněny. 
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