
Dle námi nastavených pravidel, která byla konzultována na KHS 
pobočka Děčín, se nejedná o hromadnou akci, ale o individuální 
měřený trénink. Je ale nutné dodržet platná nařízení vlády ČR 
i opatření PES platná pro 5. stupeň! 

Pokyny k tréninku 3. 1. 2021 
Místo konání: Benešov nad Ploučnicí 
individuální trénink – povinné pořadí kontrol 
Upozornění: trénink je ve městě za běžného nedělního dopoledního provozu, zákaz bot s hřeby! 
 

Každý, kdo se tréninku zúčastní, se zavazuje 
dodržovat všechna platná protiepidemická 
opatření!  
 

V případě nedodržování opatření,  
bude trénink okamžitě zrušen a start 

uzavřen. 
 
 
Parkoviště: volná parkovací místa v okolí místa 
startu (např. u Tesco 50.7413942N, 
14.2958222E nebo parkoviště fy Interkov 
50.7408333N, 14.3021861E, popř. u koupaliště 
v Bezručově ulici). 
 
 
Místo startu: Vilová 680, Benešov n. Ploučnicí 
Start: 9:30 – 12:30 hod.   
= startuje se na krabičku, individuálně,  
tj. bez tvoření skupin více jak 2 osob 
 
 
Sběr kontrol: v cca 15:00 hod. 
Na kontrolách zůstane fáborek do 6. 1. 2021 
a s předchozí domluvou lze si tak samostatně 
proběhnout trať i mimo měřený trénink. 
 
 

 
 
Organizační opatření: 
 
V prostoru startu: 
 k dispozici dezinfekční prostředky, 
 před startovacím koridorem se nesmí tvořit skupiny více jak 2 běžců! Od aut také odcházejte 

individuálně v rouškách a v rozestupech, 
 běžci startují individuálně v předem daných časech (dle startovky!), v intervalu minimálně cca 

1 minuta, tak aby na startu byl pouze 1 běžec (+ dohled) – systém účastník přijde a vybíhá. 
Účastník tréninku bude vpuštěn do prostoru startu nejdříve 1 minutu před časem startu 
(dle startovky!) tak, aby byl na startu sám, bude mít na ústech roušku, multifunkční šátek („tunel“), 
popř. jinou ochranu úst. Po vynulování, kontrole a označení startovací krabičky vybíhá, viz mapa 
startu.  
 
 
 



Na trati: 
 dodržujte zákazové značky a zakázané průchody či zákaz vstupu na soukromé pozemky 

(vyznačeno na mapě), 
 po oražení kontroly nezůstávejte v místě kontroly, poodběhněte kousek stranou, aby nedocházelo 

k tvoření skupinek více jak 2 běžců u kontroly, 
 po oražení cíle, opusťte okamžitě prostor, pokud potřebujete nabrat dech, tak se rozptylte 

jednotlivě po okolí,  
 každý běžec musí mít s sebou roušku, aby si ji kdykoliv při kontaktu více jak 2 běžců mohl nasadit 

na ústa 
 větší část tratí je pod dohledem kamerového systému MP a PČR, chovejte se tak, aby trénink 

proběhl bezproblémově. 
 

Po „nabrání dechu“ běžte neprodleně vyčíst čip (oddělený prostor u startu) a neprodleně opusťte 
prostor tréninku, startu i cíle. 
 
Účastníci se zdržují přednostně v blízkosti svých dopravních prostředků mimo start a cíl tak, aby se 
netvořily skupiny. Pokud nebude dodržováno, bude trénink okamžitě ukončen! 
 
Mapa: Benešov nad Ploučnicí, 1:4 000, e = 2 m 
kategorie – dlouhá, formát A3 – není v obalu 
kategorie – krátká, formát A4 – není v obalu 
 
Ražení: Sportident – bezkontaktní, cíl je kontaktní 
 
Kontroly: krabička SI připevněná lankem + lampionek 
 
Popisy: piktogramy na startu 
 
Vyhodnocení tréninku provede váš osobní trenér, pro srovnání časů bude vše vyexportováno do ORISu 
a možnost zákresu pro porovnání na obpostupy.cz 
 
Nejedná se o závod, ale pouze o měřený individuální trénink, všichni startují na vlastní 
nebezpečí a zodpovědnost. 

 
Dodržujte, prosím, veškerá aktuálně platná protiepidemická nařízení!!! 
Nechceme mít potíže a předčasně ukončit trénink, díky.  

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


