
 

1. kolo ČPN v OB - měřený bodovaný trénink na krátké trati (middle) 
 

Datum:  sobota 15. května 2021 
   
Pořadatel: TJ SOKOL Plumlov a SK SKIVELO neslyšících Olomouc z pověření ČSNS a STK OB ČSNS 

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

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

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

individuálního porušování těchto opatření může být závodníkovi zakázán start, v případě hromadného 

nedodržování může být měřený trénink okamžitě ukončen. Parkování přímo v areálu kempu. Převlékání 

ve vlastních autech. 

Prezentace: pouze emailem na adresu czechdeaforienteering@gmail.com. Do přílohy přidejte průkaz člena ČSNS a 

potvrzení o zaplacení členského příspěvku 2021 od klubu. Pro nečleny ČSNS možnost účasti bez nároku 

na zařazení do výsledkové listiny. 

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 (nemistrovská kategorie – jednoduchá trať pro začátečníky) 
Změny vyhrazeny dle počtu závodníků. 
 

Přihlášky: elektronicky vyplněním formuláře - https://forms.gle/UkxKDkYqGMoQbraZA do pátku 7. května 
2021. Přihláška je platná až po potvrzení emailem a uhrazení startovného. 

 
Startovné: uhraďte do pátku 7. května 2021 na účet 2700148152/2010 (bez zaplacení nebude přihláška) 

muži, ženy    100 Kč 
dorostenci, dorostenky   80 Kč 
žáci, žákyně   60 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 
 
COVID opatření (platná k dnešnímu dni, mohou se změnit, sledujte aktuální informace)  

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 – oba musí na ústech 
roušku, multifunkční šátek („tunel“), popř. jinou ochranu úst.  
Na trati: každý běžec musí mít s sebou ochranu, aby si ji kdykoliv při kontaktu více jak 2 běžců mohl 
nasadit, po oražení cíle opusťte okamžitě prostor cíle a běžte si vyčíst čip, po vyčtení okamžitě opusťte 
prostor cíle, neřešte postupy, nediskutujte s dalšími trénujícími. 

https://forms.gle/UkxKDkYqGMoQbraZA


 
Informace:  všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Z důvodu COVID-19 může dojít ke změnám, sledujte, 

prosím, aktuální informace na www stránkách SK SKIVELO Olomouc a Český OB neslyšících 
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