
POHÁR NEZNÁMÉHO PIJANA 

Individuální měřený trénink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPIS 

Datum:   sobota 15.5.2021 

Centrum:   Plumlov, kemp Žralok,  GPS:   49.4612000N, 17.0118000E  

Je nutné dodržet platná nařízení a opatření vlády ČR a dalších institucí. Každý, kdo se 

tréninku zúčastní, se zavazuje dodržovat všechna platná protiepidemická opatření. V případě 

nedodržování opatření, může být trénink zrušen a start uzavřen. Start je umístěn v centru 

závodů a cíl cca 200 m od centra. Parkování přímo v areálu kempu. Převlékání ve vlastních 

autech. 

Pořadatel:   Marek Otruba 

Typ „tréninku“:  krátká trať s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

Prezentace:   do ukončení startu 
 
Start: intervalový, 00=10:00, dle startovní listiny na startovací krabičku. V prostoru startu nikdy 

nesmí být více, než 2 osoby (v nejhorším případě, teoreticky je možné, že se to do data 
konání tréninku změní) 
 

Kategorie:  D10, D14, D18, D19, D35, D50, H60 
H10, H14, H18, H19, H35, H50, D60 
HDR (smajlíci, děti s doprovodem)  
DH10N (smajlíci, bez doprovodu)  
P – příchozí  
 

Přihlášky:  do 10. 5. 2021, 23:59 přes systém ORIS (zobrazit „všechny závody“), výjimečně na e-mail: 

marek.otruba@email.cz. Dohlášky na místě „nebudou“ možné. Platby převodem na účet 

154143223/0300 vklad 70 Kč, zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) vklad 10,-Kč, v.s.11XXXX 

(XXXX-číslo klubu) nejpozději do 13. 5. 2021  (platba na místě není možná).  

Mapa:  „Obora 2021“ 1:7 500, E = 5 m, stav 04/2021, formát A4, mapový klíč ISOM 2017, 

vodovzdorně upravena, mapoval Bob Háj 

Terén:    hanácký jarní, porostově pestrý, sem tam podrost, hustá síť komunikací  



Vzdálenosti:   Parkoviště – centrum            0 m  

Centrum – start            0 m  

Centrum – cíl        200 m 

Parkování:  v centru, přísný zákaz parkování před areálem kempu a na pláži u rybníka 

Funkcionáři:   ředitel závodu  Tašunka  

stavitel tratí   Neznámý Pijan 

Způsob ražení:  Elektronické - SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení 

SIAC. Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu 

proveďte společně s vkladem 10,-Kč 

WC:    v centru 

Občerstvení:  v centru bude den otevřených okýnek… nápoje, sladkosti, něco většího na zub… 

 

Upozornění: Všichni účastníci individuálního měřeného tréninku se účastní na vlastní nebezpečí.  
 

Organizační opatření: Platná k dnešnímu dni (mohou se změnit, upřesněna budou v pokynech) 

V prostoru startu:  

- budou k dispozici dezinfekční prostředky  

- před startovacím koridorem se nesmí tvořit skupiny více jak 2 běžců  

- od aut také odcházejte individuálně v rouškách a v rozestupech,  

- běžci startují individuálně dle startovní listiny, v každém koridoru smí být pouze 2 běžci  

- bude mít na ústech roušku, multifunkční šátek („tunel“) popř. jinou ochranu úst. Po      

vynulování, kontrole a označení startovací krabičky vybíhá 

Na trati:  

- po oražení cíle, opusťte okamžitě prostor cíle a běžte si vyčíst čip  

- po vyčtení okamžitě opusťte prostor cíle, neřešte postupy, nediskutujte s dalšími trénujícími 

- každý běžec musí mít s sebou ochranu, aby si ji kdykoliv při kontaktu více jak 2 běžců mohl 

nasadit 

 

Neznámý Pijan      Marek Otruba 
 stavitel tratí      ředitel závodu 


