
Nominační závod pro MED, MSJ a MS LOB, Mistrovství ČR ve sprintu + Český pohár, 

žebříček A a B na zkrácené trati, Akademické MČR v LOB 

 

POKYNY 

 
Pořadatelský orgán:  Český svaz orientačních sportů  

 

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., oddíl OB  

 

Datum konání: 30.- 31.1. 2021   

Centrum:                 Janovice, zámek (parkoviště 1 a Covid point)   

GPS : 49.9468000N, 17.2493000E 

Sportovní areál Flemda Rýmařov, Sokolovská ulice (parkoviště 2 a 

vyčítání čipů)  GPS : 49.9363000N, 17.2638000E 

 

Prezentace:  pouze na mail: milan.bincik@gmail.com, nebo SMS 737 241 011, 

změny jsou platné po potvrzení požadavku. 

 Potvrzení o platbě startovného bude k vyzvednutí na Covid-

Pointu.  Nutný el. výpis o provedené platbě (čt a pá platby) 

 

Start 00:  sobota: 14:00 – intervalově dle startovní listiny 

   neděle: 10:00 – intervalově dle startovní listiny 

   

Vzdálenosti:  parkoviště 1 – start závodu So i Ne  1700 m 

                                Parkoviště 1 -  Covid point  (cestou na start)        500m 

                                parkoviště 1 – parkoviště 2         1800 m 

   parkoviště 1  – cíl So i Ne                         1700 m 

start – cíl                                                                 400m 

 

Parkování: pro závodníky je určeno záchytné parkoviště 1, ze kterého se 

závodníci dostanou na start   

parkoviště 2. (areál Flemda) slouží pouze pro zaparkování na 

vyčítání čipů a vyhlášení výsledků (neděle po závodě) 

Dbejte pokynů pořadatelů!!!  

 

Podmínky účasti: 1. negativní test (PCR nebo antigenní provedený max. 48 hod před 

závodem), jehož výsledek ukážete při vstupu do areálu (pouze 

papírovou formou!!!!) Výjimku tvoří lidé, kteří Covid prodělali v 

posledních 90 dnech a dodají lékařské potvrzení.  

2. změřená teplota 

3. odevzdaný formulář selfreporting (viz. příloha v ORISu) při 

vstupu do areálu  



4. nošení roušek v areálu mimo rozjíždění a závod.  

5. dodržování pokynů pořadatelů dle nařízení MZ (nošení 

ochrany úst a nosu všude kromě času, kdy jste na lyžích, 

rozestupy mezi účastníky atd.) 

Účastník závodu, který nesplní podmínky okamžitě opouští prostor 

a vrací se domů. 

 

COVID point: zde všichni účastníci odevzdají požadované dokumenty a 

budou označeni papírovou páskou na ruku, která je platná po 

oba dny. Závodník, který zde nebude  evidován, bude 

vyškrtnut z výsledků. Nechte si časovou rezervu !!!!! 

Systém  ražení:  Elektronický razicí systém SPORTident, v případě poruchy SI se 

průchod kontrolou razí do mapy!  Jeden čip nesmí být použit v závodě 

vícekrát. SIAC čipy je možné použít, krabičky BUDOU programovány 

v Air modu, v cíl se razí standardně (CIL NENÍ v Air modu). 

 

Vyčítání čipů: areál Flemda, parkoviště 2 ( viz. Plánek v ORISu) – mezičasy nebudou 

vydávány 

Mapa: sobota 1:7 500, ekv. 5m, formát A4 

neděle 1:12 500, ekv. 5m, formát A4  

Stav 01/2021, mapovali: Mareček, Rajnošek, aktualizace pro LOB 

Klech   

Výsledky: pouze on- line, odkaz na ON-LINE výsledky jsou uvedeny 

v ORISU. 

 

Převlékání:  pouze ve vlastních dopravních prostředcích 

Terén: podhorský terén v nadmořské výšce 600 - 800 mnm, louky+ 

turistické cesty. 

 

 Sníh a stopy: aktuálně 10- 30 cm a stále sněží, lepší je situace na loukách. 

                                 Úprava stop: 30 % rolba, 70 % skútr. V terénu je velké množství stop 

po čtyřkolkách, občas stopa po turistech (nejsou v mapě). 

Rozjíždění: okruh na louce za Covid pointem (viz. Plánek v ORISu) 

 

Zakázané prostory: veškeré lesní prostory v okolí shromaždiště mimo cestu na start, 

v mapě oblast přírodní rezervace Pstruží potok 

 

 

Upozornění: dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po turisticky 

frekventovaných trasách (Jesenická magistrála) !!!!!                  

Na okrajích pastvin je drátěné oplocení v choulostivé výšce, (v 

mapě zakresleno) takže bacha na …….  

 



Vyhlašování: ihned po skončení sobotního i nedělního závodu, účast pouze 

vyhlašovaných !!!! Vyhlášení bude prováděno po kategoriích 

průběžně po ukončení kategorie 

  

WC: nebude zajišťováno    

 

Časový limit:              dle pravidel LOB čl. 13.2 

 

Uzavření cíle: sobota v 17 hod, neděle ve 13 hod 

 

Výdej map: mapy se v cíli vybírají, výdej bude v neděli po startu posledního 

závodníka  u vyčítání SI čipů v neděli za oba dny. 

První pomoc: v centru závodu, případnou další pomoc si každý účastník hradí ze 

svého zdravotního pojištění  

 

Občerstvení: nebude realizováno, ani na trati 

 

Jury závodu: bude zveřejněna na webu  

 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč. Proti oficiálním 

výsledkům na adresu: Milan Binčík, Čapákovo nábřeží 37, 747 05 

Opava, email: milan.bincik@gmail.com 

 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel LOB, Soutěžního řádu a Prováděcích 

předpisů. 

 

Informace:  ORIS, Richard Klech, e-mail: richoklech@seznam.cz , tel. 604 272155

     

Funkcionáři závodů: ředitel závodu: Radek Peňáz   

   hlavní rozhodčí: Milan Binčík   

   stavitel tratí:  Richard Klech 

Za odložené věci pořadatelé neručí. 

 

Poděkování sponzorům a partnerům:  

 

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 

Za poskytnutí zázemí děkujeme  SKI klubu RD Rýmařov. 


