
               

 

Akademické Mistrovství České republiky v orientačním běhu 

 2.-3.9.2020, Olomoucký kraj 

Pořadatel akce: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) 

Organizátor akce: Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) 
Středomoravské sdružení orientačních sportů, z.s. 

Ředitel soutěže: Ing. Dušan Vystavěl, dusanvystavel@seznam.cz 

Termín soutěže: Středa 2.9.2020 a čtvrtek 3.9.2020 

Místo konání: Sprint – areál Morava kempu v Mohelnici  
Krátká trať - areál koupaliště ve Stražisku (okres Prostějov)  

Všeobecná ustanovení 
Přihlášky: Závodníci akademického MČR (kategorie D a H) se přihlašují přes systém ORIS, a 

to nejpozději do 17. 8. 2020 s tím, že do poznámky uvedou školu.  
Závodníci doprovodného veřejného závodu (kategorie D-Open a H-Open) se hlásí  
přes systém ORIS v termínech uvedených níže. 

Kategorie: H (muži studenti), D (ženy studentky), H-Open (muži bez omezení), D-Open (ženy 
bez omezení).  
V mistrovských kategoriích H a D mohou startovat pouze studenti VŠ a VOŠ z 
českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a absolventi z roku 2020. 
Kategorie H-Open a D-Open jsou kategorie veřejného závodu na 
stejných tratích. Pro účely Rankingu ČSOS budou příslušné mistrovské a veřejné 
kategorie sloučeny do jedné. 
V případě velkého zájmu o start v kategoriích H-Open a D-Open si pořadatel 
vyhrazuje právo tyto kategorie rozdělit na podkategorie. 

Startovné: Kategorie do 17.8. 2020 do 1. 9. 2020  2.9. 2020 

H, D 0,- Kč 50,- Kč nelze 

H-Open, D-Open 150,- Kč 200,- Kč 250,- Kč 
 

Náhrady a ubytování: Pro závodníky kategorií D a H, kteří se přihlásí v řádném termínu – tj. do 17.8., 
pořadatel zajišťuje ubytování na lůžku (st-čt) a večeři (st) v Morava kempu 
zdarma. Toto ubytování a stravu je potřeba objednat v systému ORIS. Pořadatel 
nabízí možnost zajištění dopravy (těm závodníkům kteří si ji objednají) 
z Mohelnice do místa závodů (Stražisko) a zpět po závodě do Olomouce hlavní 
nádraží. Dopravu na závody proplácí ČAUS na základě doložených jízdenek. 
Doprava auty - kilometrovné: 
Osobní auto – 5 Kč za 1 km při 3 a více osob, při nižším počtu osob v autě se 
proplácí doprava v ceně jízdného vlakem 2. třídy. 
Mikrobus – 6 – 8 Kč při velikosti mikrobusu, min. 6 osob v mikrobusu 
Závodníci kategorií Open si zajišťují ubytování, stravování a dopravu sami na 
vlastní náklady. 

Závodní kancelář:  V místě konání soutěže, 2. a 3. 9. viz prezentace. Zde je potřeba se 
odprezentovat a v případě kategorií Open i uhradit startovné v hotovosti (pokud 
nebudou mít uhrazeno na účet 249075059/0300 ČSOB a.s.) 

Tituly: Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v orientačním běhu pro rok 2020“. 



Technická ustanovení 
Zpracovatel přihlášek: Ctirad Zbořil, tel. 775 102 499, zborilctirad@seznam.cz  

Hlavní rozhodčí: RNDr. Jindřich Smička, tel.  605 229 656, jindrich.smicka@email.cz  

Pravidla soutěže: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOS. 

Systém soutěže: Závod jednotlivců na sprintu (středa) a na krátké trati (čtvrtek). 

Razicí systém:  SportIdent, v režimu AIR+. Jednotka tedy funguje kontaktně i bezkontaktně, dle 
čipu, který máte. Závodníci používají své vlastní čipy, které uvedou do přihlášky. 
Pokud svůj vlastní čip nemáte, je možné si zapůjčit kontaktní SI čip za 40,-Kč. 
Bezkontaktní čipy nebudou půjčovány, musíte mít vlastní. 

Námitky: Do 15 minut po skončení soutěže hlavnímu rozhodčímu se vkladem 100,-Kč. 

Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. org. výboru se vkladem 
500,- Kč. 

Vyhlášení vítězů:  Vždy po skončení závodu v centru. 

Hodnocení soutěže: První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy. 

Další informace:  Sledujte stránky závodů v informačním systému ORIS, kde budou v pondělí 
před závodem zveřejněny doplňující technické informace. 
Sprint: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5792 
Krátká trať: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5793 
Případné dotazy směřujte na email dusanvystavel@seznam.cz (ředitel závodu), 
nebo jindrich.smicka@email.cz (hlavní rozhodčí) 

Program 
Datum: 2.9. 2020 3.9. 2020 

Disciplína: Sprint Krátká trať 

Místo konání (centrum): Areál Morava kempu  
Mohelnice  
 

Areál koupaliště  
Stražisko  
okres Prostějov 

Prezentace: 14:30 – 15:45 v centru 8:30 – 9:15 v centru 

Start prvního závodníka: 16:00 9:30 

Předpokl. čas vítěze: 12-15 minut v obou kategoriích 30-35 minut v obou kategoriích 

Stavitelé tratí: Andreas Kyburz, Dušan Vystavěl Jiří Otrusina 

Vzdálenosti: 38 km (MOH-STR), cca 50 minut 
jízdy speciálním autobusem *  

32 km (STR-OLO), cca 45 minut 
jízdy speciálním autobusem* 

Mapa: Mohelnice MMXX 
1:4000, E = 2.0m, stav VIII/2020, 
mapový klíč ISSPrOM 2019. 
Mapoval Zdeněk Rajnošek, 
Zdeněk Janů 

Dvorský žleb 
1:10000, E = 5m, stav VIII/2020, 
mapový klíč ISOM 2017-2. 
Mapoval Zdeněk Rajnošek, 
Zdeněk Janů 

Předchozí mapa: Mohelnice (EUOC 2019) Na Vejminku (2010) 

 

* = autobus bude vypraven z MORAVA kempu v Mohelnici (předpokládaný odjezd 3.9.2020 v 8:00 hodin) 

pouze pro závodníky v kategoriích H a D. Po skončení závodu (v cca 12:30) odjede do Olomouce na hlavní 

nádraží. Závodníci kategorií Open si musí zajistit vlastní dopravu.  

 

 

Ing. Dušan Vystavěl  
ředitel závodu 

 Mgr. Ondřej Vodrážka 
předseda sport. komise ČAUS 
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                            OBEC STRAŽISKO                    MĚSTO MOHELNICE                  MĚSTO PROSTĚJOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÍTEJTE ZPĚT V OLOMOUCI 


