
ROZPIS 
Zimní liga Hanácké oblasti – INDIVIDUÁLNÍ MĚŘENÝ TRÉNINK 

 

Datum:  Neděle 31. 1. 2021 

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

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. 

Start a cíl jsou umístěny v areálu fotbalového hřiště. 

Parkování před a v areálu fotbalového hřiště. 

Převlékání ve vlastních autech. 

Pořadatel:  TJ Sokol Plumlov oddíl orientačního běhu 

Prezentace:  do ukončení startu 

Přihlášky:  Přihlášky: Do 28. 1. 2021, 23:59 přes systém ORIS (zobrazit „všechny závody“), 

výjimečně na e-mail: marek.otruba@email.cz. Dohlášky na místě nebudou možné. 

Platby převodem na účet 2201143613/2010 vklad 40 Kč, v.s.11XXXX (XXXX-číslo klubu) 

nejpozději do 29. 1. 2021 (platba na místě není možná) 

Prostor tréninku: přilehlý lesní prostor a část města  

Terén:   lesní prostor, louky, část městská zástavba, členitý, místy kopcovitý… 

Mapa:   1:5000, e=5m, stav 2017, mapa bude vodovzdorně upravena 

Start:   Intervalový, 00=10:00, dle startovní listiny na startovací krabičku. V prostoru startu 

nikdy nesmí být více, než 2 osoby.  

Kategorie:  DH10, 14, 18, 19, 35, 50, P, HDR 

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

Parkování:  Nebude pořadateli nijak organizováno. Parkovat lze přímo v areálu TJ Sokol Plumlov a následně před 
tímto areálem. 

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, v každém koridoru smí být pouze 1 běžec 

- bude mít na ústech roušku, multifunkční šátek („tunel“) popř. jinou ochranu úst. Po vynulování, kontrole a označení  

  startovací krabičky vybíhá. 

 



Na trati: 

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

na mapě), přísný zákaz přeběhu přes rybník!!! 

- po oražení cíle, opusťte okamžitě prostor cíle a běžte 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. 

 

Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek (klimatických 

i covidových). 

 

Funkcionáři:  

Hlavní pořadatel: Tašunka 

Stavba tratí: Tašunka 


