
1. závod Bor cupu 
 
Motto: „Když poběžíš příliš pomalu, tak kolem tebe proletí nejen Marťan, ale i krásné Marťanky“ 
 
 
Datum: 3. 1. 2021 
Místo konání: Benešov nad Ploučnicí 
Druh závodu: městský OB – neoficiální mistrovství oblasti v městském OB na krátké trati 
 
Shromaždiště a místo startu: Vilová 680, Benešov n. Ploučnicí 
Parkoviště: volná parkovací místa v okolí místa startu (např. 50.7413942N, 14.2958222E) 
 
Start: 10:00 – 12:00 (startuje se na krabičku) 
Sběr kontrol: 13:30 hod. 
 
Organizační opatření: 
V prostoru startu budou k dispozici dezinfekční prostředky. 
Běžci startují individuálně v předem daných časech (dle startovky), v intervalu minimálně 1 minuta. 
Účastník se dostaví do prostoru startu nejdříve 2 minuty a nejpozději 1 minutu před časem startu, tak aby 
se nepotkali více jak 2 běžci. Dodržujte minimálně 2 m rozestupy. Každý běžec musí mít sebou roušku a 
v případě seběhu běžců do skupiny je nutné nasadit roušku na ústa. 
Po doběhu do cíle účastník neprodleně vyčte čip a následně opustí prostor startu a cíle. 
Účastníci se zdržují přednostně v blízkosti svých dopravních prostředků tak, aby se netvořily skupiny. 
 
Mapa: Benešov nad Ploučnicí, 1:4 000, e = 2 m, plná mapa  
Kategorie - dlouhá mistrovská trať- cca 6 km, formát A3 – není v mapníku 
Kategorie – krátká trať – cca 3 km, formát A4 - není v mapníku 
 
Ražení: Sportident – bezkontaktní, cíl je kontaktní 
Kontroly: Krabička SI připevněná lankem + lampionek 
Popisy: piktogramy na mapě 
 
Systém závodu: povinné pořadí kontrol. 
 
Hodnocení: Vítězí závodník se správným ražením a nejrychlejším časem. Závodníci, kteří nedodrží povinné 
pořadí kontrol, jsou disk. V celkových výsledcích budou běžci z krátké tratě zařazeni za běžce z dlouhé trati. 
Vyhlášení nejlepších běžců z důvodu hygienických opatření, nebude. 
 
Upozornění: Běží se ve městě za běžného nedělního dopoledního provozu, zákaz bot s hřeby! 
 
Dodržujte zákazové značky a zakázané průchody či zákaz vstupu na soukromé pozemky - 
vyznačené na mapě 
 
Startovné: 50,- Kč na místě 
Přihlášky: do pondělí 28.12.2020 23:59:59 přes Oris nebo mailem na dnehasil@centrum.cz 
(v emailové přihlášce uveďte: jméno, příjmení, ročník narození, trať a číslo čipu SI). 
 
Nejedná se o oficiální závod, pouze o měřený individuální trénink, všichni startují na vlastní 
nebezpečí a zodpovědnost. 
 
!!! Dodržujte veškerá aktuálně platná proti-epidemiologická nařízení!!! 
 
V případě změny epidemiologických nařízení, mohou být organizační opatření přiměřeně upravena, 
např. budete rozděleni do tréninkových skupin, dle nařízených počtů. 



Přihlášením na trénink dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem v 
nezbytně nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového materiálu k propagaci 
orientačního běhu. 

 
Přejeme vám krásné sportovní zážitky v Benešově nad Ploučnicí. 
Pavel Dikoš, David Nehasil a Vláďa Nehasil 


