
 

8. MČR neslyšících v orientačním běhu ve sprintu 2021 a 

15. MČR neslyšících v orientačním běhu na krátké trati 2021 

 
Datum: úterý 28. září 2021 

   

Pořadatel: BETA URSUS Rosice a SK Olympia Praha SPS z pověření ČSNS a STK OB ČSNS 

Místo a čas: Neslovice (krátká trať) v 10:00, Ivančice (sprint) v 15:00, více info na www stránkách níže 

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

ČR, se zavazuje dodržovat všechna platná protiepidemická opatření. V případě individuálního 

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

může být mistrovství ČR okamžitě ukončeno.  

Ředitel: Jan Žídek 

Hospodář: Antonín Hudi 

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/9345VS3JfD3zbrpw5 do neděle 19. září 2021. 

Přihláška je platná až po potvrzení emailem a uhrazení startovného. 

 

Startovné: uhraďte do 22. září 2021 za každé mistrovství ČR na účet 2400517737/2010 (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) 

Účast na této akci je podle nařízení vlády povolen pouze osobám testovaným (antigenní nebo PCR), 

plně očkovaným nebo těm, které prokazatelně prodělali COVID19. 

 

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

  sledujte, prosím, aktuální informace na www stránkách SK Olympia Praha SPS a Český OB 

https://forms.gle/9345VS3JfD3zbrpw5
https://www.olympiapraha.cz/ob-kratka-a-sprint-2021/
https://www.olympiapraha.cz/ob-kratka-a-sprint-2021/
https://ceskyobneslysicich.webnode.cz/aktuality/


 

  neslyšících 

 

Schvalovací doložka: agenda MČR 2021 – Jiří Bělohlávek - 5.9.2021 

 

  

 

 

 

 

     Jan Žídek       Anna Pangrácová 

 předseda SK Olympia Praha SPS           předsedkyně STK OB ČSNS 

https://ceskyobneslysicich.webnode.cz/aktuality/

