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PROPOZICE – 5. a 6. KOLO ČESKÉHO POHÁRU V ORIENTAČNÍM BĚHU NESLYŠÍCÍCH 

POŘADATEL: DKL - KOB Kladno  
FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha  
SK SKIVELO Olomouc z pověření ČSNS a STK OB ČSNS 

DATUM KONÁNÍ:  28. září (sobota) a 29. září (neděle) 
 
MÍSTO KONÁNÍ: sobota - Nové Strašecí (50.1619,13.9027)  
 neděle - Ondřejov (49.9135,14.7827)  
 
PREZENTACE:  prezentace v centru závodu v sobotu do 9:45 a v neděli do 10:15  (s sebou průkaz 

člena ČSNS). Pro nečleny ČSNS možnost účasti na závodech bez nároku na zařazení do 
výsledkové listiny. 

 
START:    start intervalový dle startovní listiny v sobotu od 10:30 a v neděli od 11:00 
 
KATEGORIE:   H21 (muži bez rozdílu věku)  D21 (ženy bez rozdílu věku) 
   H15 -18 (dorostenci)   D15-18 (dorostenky) 
   H14 (žáci)    D14 (žákyně) 
   Z – začátečníci (jednoduchá trať pro začátečníky)  
   Změny vyhrazeny dle počtu závodníků. 
 
PŘIHLÁŠKY:                 do pondělí 22. září 2019 elektronicky vyplněním formuláře: 

https://forms.gle/UdAM7oCDoYKbxYxz6. Přihláška je platná až po potvrzení. 
 
STARTOVNÉ:  do středy 25. září uhraďte na účet klubu SK SKIVELO Olomouc 2700148152/2010 

(bez zaplacení nebude přihláška platná). Při platbě nutno uvést do zpráv pro 
příjemce: ČP neslyšících 2019 + jméno příjmení. V případě neúčasti se startovné 
nevrací. 

    muži, ženy   100 Kč 
dorostenci, dorostenky  60 Kč 
žáci, žákyně   30 Kč 
začátečníci   100 Kč 
 

UBYTOVÁNÍ:  Dle počtu a zájmu závodníků bude případně zajištěno i ubytování.  
hradí vysílající klub dle směrnic ČSNS 

STRAVNÉ:   hradí vysílající klub dle směrnic ČSNS 
CESTOVNÉ:   hradí vysílající klub dle směrnic ČSNS 
 
UPOZORNĚNÍ:   všichni závodnici startují na vlastní nebezpečí 
 
INFORMACE:   V případě dotazů, pište na email: czechdeaforienteering@gmail.com 
 
Schvalovací doložka: agenda M-ČR 2019 – Jiří Bělohlávek – schválí 2019/9/28 

 
 
Pavel Pastrnek       Marek Spilka 
Předseda SK SKIVELO Olomouc     Člen STK ČSNS OB 
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