
POKYNY 

Zimní liga Hanácké oblasti – INDIVIDUÁLNÍ MĚŘENÝ TRÉNINK 

 

Datum:  Neděle 31. 1. 2021  

Centrum:  Plumlov, fotbalové hřiště, 49.4694589N, 17.0064478E 

  V centru je umístěn START, CÍL a PARKOVÁNÍ. 

  WC, sprchy, občerstvení – není zajištěno. 

Je nutné dodržet platná nařízení vlády ČR a opatření PES platná pro 5.stupeň. 

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

V případě nedodržování opatření, bude trénink okamžitě zrušen a start uzavřen.  

V průběhu závodu je možné očekávat kontrolu Policie ČR (nejspíš ne za účelem vlastního sportovního 

vyžití), která může v případě nedodržování opatření akci ukončit, proto Vás prosíme o maximální  

disciplínu. 

Pořadatel:  TJ Sokol Plumlov, oddíl orientačního běhu 

Prezentace:  „NENÍ“, dohlášky ani platby na místě „nebudou“ možné. 

Prostor tréninku:  okolní les, louky, část tratí vede i městskou zástavbou 

Terén:  více či méně kopcovitý les, louky a městská zástavba, doporučujeme klasické orienťácké boty s hřeby 

Mapa:  1:5000, e=5m, stav 2017, mapa bude vodovzdorně upravena, popisy kontrol jsou vytištěny pouze na 

mapách  

Start:  Intervalový, 00=10:00, dle startovní listiny na startovací krabičku. V každé minutě bude startovat 

právě jeden účastník tréninku, maximálně 2 rodinní příslušníci. Bude pouze jedno startovací pole, 

kde bude umístěn CLEAR, CHECK, START. Ke startu přicházejte cca 2 minuty před svým startem, 

startovní listina bude vyvěšena na startu. Startovní listina bude losována tak, aby závodníci ze 

stejných oddílů, případně rodin šli blízko u sebe bez ohledu na kategorie. 

V prostoru startu nikdy nesmí být více, než 2 osoby. Na místě startu nebude možné odkládat žádné 

věci. 

Parametry tratí:  

D10, H10, HDR 1,2 km, 35 m př., 7 kontrol 
D14, H14, H50  2,0 km, 80 m př., 14 kontrol 
D18, D35  2,5 km, 95 m př., 14 kontrol 
D19, H18, H35  3,0 km, 100 m př., 15 kontrol 
D50   1,5 km, 50 m př., 9 kontrol 
H19   3,2 km, 105 m př., 20 kontrol 
P   1,7 km, 50 m př., 10 kontrol 

 Razící systém:  SportIdent, bude zapnut v režimu bezkontaktního ražení včetně cíle. Na kontrolách  

budou malé tréninkové lampiony a krabičky na standardním stojanu. 

Parkování:  Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Parkování je možné 

přímo ve sportovním areálu a následně před sportovním areálem podél příjezdové cesty. Respektujte 

prosím požadavky pořadatelů s ohledem na umístění startu, cíle a doběhu do cíle a neparkujte 

v těchto místech. Na odbočce ke sportovnímu areálu bude umístěn velký lampion. 



Informace:  veškeré informace jen na ORIS  

Výsledky: po závodě budou zveřejněny na ORIS, na místě se vyvěšovat nebudou 

 

Organizační opatření: 

V prostoru startu: 

- budou 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 dle startovní listiny, ve startovním koridoru smí být pouze 1 běžec,  

  maximálně 2 rodinní příslušníci 

- startující bude mít na ústech roušku nebo šátek (tunel) popř. jinou ochranu úst  

- po vynulování, kontrole a označení startovací krabičky účastník tréninku vybíhá na trať, kde si hned 

  za startem sám odebere mapu 

Na trati: 

- PŘÍSNÝ ZÁKAZ běhání a překonávání rybníku po ledu!!! Led není dostatečně pevný!!! Nechejte   

  hasiče si v klidu a teple domova vychutnat nedělní oběd… 

- PŘÍSNÝ ZÁKAZ běhání přes fotbalové hřiště, po tréninkových hřištích je možné běhat (fotbalové    

  hřiště je takové hřiště, kde jsou umístěny standardní fotbalové brány…) 

- ZÁKAZ kritických poznámek směrem ke staviteli tratí a hlavnímu pořadateli!!! ���� 

- BUĎTE VELMI OBEZŘETNÍ při přebíhání všech komunikací!!! Kategorie DH18,19,35 několikrát  

  přebíhají silnici Plumlov-Boskovice 

- po polích je možné i běhat 

- dodržujte zákazové značky a zakázané průchody či zákaz vstupu na soukromé pozemky (vyznačeno  

  na mapě) 

- po oražení cíle, opusťte okamžitě prostor cíle a běžte si vyčíst čip  

- po vyčtení okamžitě opusťte prostor tréninku, neřešte postupy, nediskutujte s dalšími trénujícími 

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

  na ústa – každý účastník „tréninku“ startuje na vlastní nebezpečí, žádná lékařská pomoc není  

  zajišťována 

 

Funkcionáři:  

Hlavní pořadatel: Tašunka  

Stavba tratí: Tašunka 


