
 

Datum: sobota 26.6. – neděle 27.6.2021 

Místo konání: 
Centrum závodu: 

Ostrov u Tisé, Park Ostrov (50.8013406N, 14.0511033E) 

Pořádající subjekt: OOB USK Slavie Ústí nad Labem 

Typ závodu: 4 etapový pěší denní orientační závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol. 
Čas vítěze každé etapy vždy cca 30 minut. 

Závodní tratě 
(kategorie):  
 

Černá:  obtížná, delší (chlapi, ambiciózní ženy) 
Červená:  obtížná, zkrácená (ženy, mladší veteráni) 
Modrá: středně obtížná, kratší (dorost, starší veteráni) 
Zelená: jednoduchá, kratší (děti) 
 
Hlaste se tam, kam uznáte za vhodné. 

Způsob přihlašování a 
datum uzávěrky pro 
přihlášky: 

Výhradně přes systém ORIS. 
 
Výše vkladu:  

1E = 250 Kč 
4E = 1 000 Kč 
 

Zapůjčení SI-čipu: 50,-Kč / ks / E 

V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu náhrada 750Kč/čip. 

 
Způsob úhrady: pouze převodem na účet pořádajícího subjektu – viz Oris. 
Ve zprávě pro příjemce uveďte zkratku svého klubu.  
 

 Termín přihlášek: do úterý 22.6.2021  
 

 Platby až od 1.6.2021, až bude potvrzeno, že se závody budou konat. 
 
Počet účastníků omezen na 300! 
 

 Doporučujeme se přihlásit a pak i zaplatit co nejdříve. 
 Bez zaplacení není přihláška platná!  
 V případě naplnění kapacity rozhoduje datum přihlášky a pak i datum platby.  

 
→ Doporučujeme se tedy přihlásit hned a zaplatit 1.6.2021. 
 
V případě zrušení závodů se startovné samozřejmě vrací (snížené o případné bankovní 
poplatky). 

 

https://www.facebook.com/parkostrovcz
https://mapy.cz/s/noluhoguse


Prezentace: Nebude, vše přes Oris popř. kontaktní email.  

Vzdálenosti: Centrum - Start/Cíl všech etap do 1,5 km 
 

Ubytování:    Ve stanech v centru závodu – kapacita 200 lidí/noc, rezervace přes Oris, platba na místě. 
 Hotelostrov.com **** (partner závodu) 
 Další možnosti ubytování budou zveřejněny během jara, nicméně možnosti budou i tak 

velice omezené – sledujte průběžně Oris popř. Instagram. 

Parkování:  V centru závodu, kapacita 80 aut, rezervace přes Oris, platba na místě, další možnosti 
parkování jsou velmi omezené a budou upřesněny v pokynech. 

Omezení: Je zakázáno používat boty s hřeby. 

Popis terénu: Pískovcová skalní města a jejich okolí. Skály jsou extrémní, kopce také.  

Mapy:    1:4 000, E=2,5 m, ISSprOM 2019, autoři Z. Sokolář, J. Drbal 
Stav 06/2021, laser tisk, na pretexu. 

Čas startu 00 a 
způsob startu: 

E1: sobota 10:00 hod., E2: sobota 16:00 hod. 
E3: neděle 9:00 hod., E4: neděle 15:00 hod.  
 
Start průběžný a volný – tj. na krabičku. 

Limit:    Do času sběru kontrol. 
 

   (E1: 13:00 hod. – E2: 19:00 hod. – E3: 12:00 hod. – E4: 17:30 hod.) 

Systém ražení: SportIdent v bezdotykovém režimu. 
 

Mytí, WC:  V centru 
 

Vyhlášení vítězů:   Nebude 
 

Stravování:      Zajištěn catering v centru závodu – food truck.  

Doplňující informace:  Závodníci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí a zároveň se zavazují dodržovat 
všechna platná protiepidemická opatření! 

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele 
závodu. 

 Další informace budou průběžně doplňovány na stránku závodů v Orisu, sledujte také 
Instagram. Finální informace budou v pokynech, vydaných v týdnu před závody. 

Protesty:    Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 500,- Kč během závodu. 

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodů: Jan Hnízdil 
Stavba tratí: Jiří Martan  
Hlavní rozhodčí: Vladislav Nehasil  

Motto: Tak trochu jiné závody… 
 

 

mailto:Jan.hnizdil@ujep.cz
https://www.hotelostrov.com/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6276
https://www.instagram.com/sudetyopen/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6276
https://www.instagram.com/sudetyopen/

