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PROPOZICE  

MČR V ORIENTAČNÍM BĚHU NESLYŠÍCÍCH A 6. KOLO ČESKÉHO POHÁRU NESLYŠÍCÍCH 2020 – LONG 

POŘADATEL:  TJ SOKOL PRAŽÁK a SK SKIVELO Neslyšících Olomouc z pověření ČSNS a STK OB ČSNS 

DATUM KONÁNÍ:  sobota 14. listopadu 2020 a neděle 15. listopadu 2020 
 
MÍSTO KONÁNÍ: louka na křižovatce u Borské hájovny u silnice č. 142 (Bavorov – Netolice); GPS: 

49.0898000N, 14.1223000E 
 
PREZENTACE:  v centru závodu nejpozději hodinu před startem. Pro nečleny ČSNS možnost účasti 

závodu na mistrovské trati bez nároku na zařazení do výsledkové listiny. 
 
START:    v sobotu a v neděli start intervalový dle startovní listiny 
 
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 pátku 6. listopadu 2020 elektronicky vyplněním formuláře: 

https://forms.gle/rTueyLCz5sieukiE7. Přihláška je platná až po potvrzení. 
 
STARTOVNÉ:  uhraďte do pátku 6. listopadu za jednotlivé závody na účet 2700148152/2010 (bez 

zaplacení nebude přihláška). Při platbě nutno uvést do zpráv pro příjemce: MČR OB 
long/ČPN long + jméno příjmení. V případě neúčasti se startovné nevrací. 

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

 
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. Z důvodu COVID-19 může dojít  

přesunu závodu nebo ke zrušení. V případě přesun nebo zrušení budou o tom 
účastníci informováni emailem. 

 

INFORMACE:   Anna Pangrácová (czechdeaforienteering@gmail.com) 
 

Schvalovací doložka:  Agenda MČR 2020 – Jiří Bělohlávek – M-ČR schválí 2020/11/14 
 

         Pavel Pastrnek               Anna Pangrácová 
předseda SK SKIVELO Olomouc     předsedkyně STK OB ČSNS 
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