
 

Mistrovství České republiky  

sprintových štafet v orientačním běhu 2021 
 

R O Z P I S 
 

Pořádající orgán:  

Český svaz orientačního sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu. 
 

Pořádající subjekt:  

SK SKI-OB Šternberk (STE). 
 

Datum:  

Neděle 23. května 2021. 
 

Centrum závodu:  

Litovel, areál TJ Tatran Litovel (GPS: 49.7027744N, 17.0808789E). 
 

Zařazení do soutěží:  

3. závod České ligy klubů 2021. 
 

Vzdálenosti:  

Parkoviště – centrum závodu   do 1500 m. 

Centrum závodu – start, cíl  0 m. 
 

Parkoviště:  

Bude upřesněno před konáním závodu na webové stránce a v pokynech. 
 

Prezentace:  

8:00 – 9:00 do. v centru závodu. 
 

Kategorie:  

Mistrovství ČR: DH18, DH21. 

Smíšené čtyřčlenné štafety, složené vždy z 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D. Jednotlivé 

úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet žena.  
 

Právo startu:  

Podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2021.  
 

Přihlášky:  

Nejpozději do neděle 9. 5. 2021 v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5182). 

Dodatečné přihlášky jsou možné do středy 12. 5. 2021 za zvýšený vklad.  
 

Termín uzavření soupisek v IS ORIS: 

Sobota 22. 5. 2021 ve 20:00 hod. 
 

Vklady:  

      do 9. 5. 2021  do 12. 5. 2021 

Mistrovství ČR     1200 Kč  1600 Kč 
 

Vklady zasílejte na účet SK SKI-OB Šternberk 2900553435/2010, VS 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu 

dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu do 14. 5. 2021 nebude přihláška akceptována.  
 

 

Prostor závodu:  

Je zveřejněn na webu závodu (https://obste.cz/Pages/Zavody/200516/). 
 

Předpokládané časy vítězů:  

Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB. 
 

Terén:  

Historická městská zástavba, přilehlé parky, přilehlé sídliště. Běžecký podklad: asfaltové cesty/beton, 

kamenná dlažba, trávník.  
 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5182
https://obste.cz/Pages/Zavody/200516/


Omezení obutí:  

Je zakázáno běžet v botách s hřeby.  
 

Systém ražení:  

Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu 

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 
 

Mapa:  

Litovel, měřítko 1:4 000, E = 2 m, stav jaro 2021, ISSprOM 2019, vodovzdorně upravena YUPO 150, hlavní 

kartograf Jan Fátor. 
 

Start:  

Hromadný start ve vlnách po jednotlivých kategoriích; 00 = 09:30 h. 

V blízkosti startu bude pro závodníky karanténa, která bude uzavřena v 9:20 h.  
 

Protesty:  

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po 

ukončení závodu se zasílají na e-mail hlavního rozhodčího hlava@iresta.cz.  
 

Informace:  

Webová stránka: http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/200516/;  

Jan Skoupý: skoupy.honza@gmail.com. 
 

Hlavní funkcionáři:  

ředitel závodu   Jan Skoupý 

hlavní rozhodčí  Miroslav Hlava (R1)  

stavitel tratí   Petr Skyva (R2) 
 

Ubytování:  

Informace k ubytování budou zveřejněny na webové stránce závodu. 
 

Ostatní: 

Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní 

nebezpečí. 

Pro malé děti bude zajištěna v centru školka. 
 

Ochrana osobních údajů a fotografování:  

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to 

v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu 

akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, 

vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde 

mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 

klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, 

oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
 

Předpis:  

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB 

ČSOS v roce 2021. 
 

 
 

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 9. 2. 2021. 

 

 

 

Miroslav Hlava, hlavní rozhodčí      Jan Skoupý, ředitel závodu  

 

 

 

 

 

 

 



 

PODMÍNKY PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SPORTOVNÍ AKCE 

 

 

Vstup na sportovní akci bude povolen jen v případě dodržení níže uvedených hygienicko-protiepidemických 

podmínek stanovených hlavní hygieničkou ČR a NSA. Pořadatel si vyhrazuje právo při nedodržení 

podmínek vykázat osoby ze sportovní akce. 

 

SELFREPORTING 

Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce (atleti, rozhodčí, organizátoři, 

média atd.) potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting 

formuláře. Formulář bude k dispozici v závodní kanceláři. 

 

NEGATIVNÍ RT-PCR TEST 

Všichni závodníci, rozhodčí, organizátoři a média (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat 

vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k 

dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době 

zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na 

povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění 

COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve 

stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-

PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, 

předloží lékařské potvrzení. 

Povinnost předložení negativního výsledku PCR testu na onemocnění covid-19 se vztahuje na všechny 

povinné osoby (závodníci, rozhodčí, organizátoři a média), i když již absolvovaly očkování na COVID-19. 

 

Účast jiných osob není v soutěžním prostoru povolena. 

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 

Povinné osoby účastnící se sportovní akce jsou povinny nosit prostředky k ochraně dýchacích cest v areálu 

sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky v průběhu přípravy na soutěž a při soutěži. K 

ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  

 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální nařízení stanovené Vládou ČR. 

 

VSTUP SPORTOVCŮ DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU 

Vstup sportovcům do soutěžního prostoru bude umožněn jen v průběhu závodu své kategorie. Po ukončení 

svého závodu všichni sportovci opustí soutěžní prostor. 

 

VSTUP TRENÉRŮ 

Trenéři nebudou pro MČR akreditováni jako účastníci akce. Trenérům proto nebude umožněn vstup do 

soutěžního prostoru a budou se moct pohybovat pouze mimo tento prostor, který bude vymezen páskou. Z 

tohoto důvodu nejsou trenéři povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-

PCR před soutěží, jak je uvedeno pro pořadatele, rozhodčí a závodníky. 

 

BEZ DIVÁKŮ 

Sportovní akce probíhá v nepřítomnosti diváků. Pořadatel je povinen zajistit nepřítomnost dalších osob v 

soutěžním prostoru a v jeho bezprostřední vzdálenosti po celou dobu konání sportovní akce, které nesplňují 

výše uvedené podmínky pro účast na akci (PCR test, selfreporting formuláře, ochrana dýchacích cest atd.). 
 

 


