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Veřejný závod ve sprintu 24. 9. 2022 – základní info 

Pořádající klub 
OOS TJ Spartak Vrchlabí 
 
Datum a místo konání 
Sobota 24. 9. 2022 
Dvůr Králové nad Labem, Tyršovo koupaliště (50.4296447N, 15.7985519E)  
 
Prezentace 
Do veřejného závodu se lze dohlašovat do 11. hodiny nebo do vypotřebování map na 
shromaždišti závodu. Prezentace je otevřena již od 8. hodiny. 
 
Typ závodu 
Závod jednotlivců ve sprintu (závod probíhá přímo v centru města) 

Pokud chcete vyzkoušet orienťák poprvé, na prezentaci vám vše vysvětlí.       
 
Kategorie veřejného závodu 
Veřejný závod: Zelená (pro děti s doprovodem – „HDR“)  → cca 1,5 km 

Modrá (krátký sprint – „P“)    → cca 2 km 
   Červená (kratší sprint)    → cca 2,5 km 
   Černá (klasický sprint – „T“)   → cca 3 km 
 
Čas a způsob startu veřejného závodu 
Intervalový start od 11:00 – místo a svůj čas startu se dozvíte v den závodu 
Hlavní kategorie startují již v 9:30. 
 
Přihlášky 
Veřejný závod:  Přihlašování probíhá přes informační systém ORIS (odkaz zde).  
   Pro neregistrované je třeba zvolit „jednorázovou přihlášku“. 
   První uzávěrka přihlášek: 18. září 2022 23:59 
   Druhá uzávěrka přihlášek: v den závodu do 11:00 nebo vyčerpání map 
 
Výše vkladů:  
Absolvování závodu 150 Kč (příprava závodu, mapa a tyčka s vodou v cíli) 
Půjčení čipu  50 Kč (pro absolvování závodu je potřeba mít čip!) 
 
Platby zasílejte na účet 181558256/0300 s variabilním symbolem 2727xxxx, kde koncovka xxxx 
značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS (u neregistrovaných se číslo vypíše v přihlášce). 
 
Aktuální informace o akci a další odkazy 
ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5559 
Web závodu: https://www.oos-vrchlabi.cz/cp2022 
Facebook: Český pohár, WRE, INOV-8 CUP – žebříček A – sprint  
Instagram: ob_dknl2022 
Co je to orienťák: https://zacitorientak.cz/co-to-je 
Kontakt pro dotazy: dan.hrdinkatu@gmail.com 
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Partneři  

https://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos
https://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos
https://leto.skiresort.cz
https://www.dvurkralove.cz
https://vitezna.cz
https://www.facebook.com/adelaspetlovaphotography
http://www.reklamy-jilemnice.cz
https://www.instagram.com/ventralni_flexe/?hl=en
https://www.krnap.cz
http://www.pivo-tambor.cz
https://carlachocolate.com
https://www.hkregion.cz
https://bombusenergy.cz/?gclid=Cj0KCQjwnNyUBhCZARIsAI9AYlFzSZYwY8oVKEXwaeNBn_RXCJed6jkg-p0Sipz4_jCz8tOyCtQNl60aAh4_EALw_wcB

