
České akademické hry – Akademické mistrovství České 

republiky 2021  

POKYNY K ZÁVODU  
 

Podmínky účasti: jsou stanoveny Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.7.2021, 

s upřesněním Krajské hygienické stanice a jsou shrnuty v ANTI-COVIDOVÝCH POKYNECH 

vydaných pořadatelem ČAH viz  

 Opatření vůči onemocnění COVID-19 – České akademické hry 2021 (ceskeakademickehry.cz) 

Akreditace:  všichni závodníci, kteří se přihlásili prostřednictvím systému ORIS jsou doplněni do oficiálního 

akreditačního systému ČAH a budou moci startovat v soutěži. Akreditace na ubytování 

proběhne podle systému popsaném na webu ČAH  

 Způsob akreditace a ubytování na ČAH 2021 – České akademické hry 2021 

(ceskeakademickehry.cz)  

 Akreditace k závodu proběhne v pondělí 6.9.2021 v místě centra závodu ve sprintu 

v Olomouci – Neředíně v době od 14:00 do 15:30 v budově BALUO. Všichni závodníci jsou 

povinni se osobně akreditovat před startem prvního závodu. Při akreditaci závodníci  

a) se prokáží se certifikátem o bezinfekčnosti 

b) dostanou identifikační pásku na ruku, která bude platná pro oba dva soutěžní dny 

c) dostanou startovní číslo, které použijí na oba dva závody  

d) dostanou účastnické tričko 

  

PONDĚLÍ – SPRINT 
Datum:   6. 9.2021 

Centrum:   Olomouc – Neředín, areál FTK UPOL, středisko BALUO  

Karanténa:  povinná pouze pro účastníky AM ČR (netýká se kategorií OPEN) bude ve vymezeném 

prostoru (viz plánek), bude zajištěna možnost odložení věcí, rozcvičení, záchody. Vstup do 

karantény se otevře v 15:30 a zavře v 15:50.  

Start:  intervalový, 00 = 16:00 hodin. Vzdálenost z karantény je 450 m, bez převýšení. Cesta bude 

značena modro-bílými fáborky.  

Terén:  mírně kopcovitý. Univerzitní kampus, původní zástavba, louky, lesíky. Doporučujeme obuv se 
špunty. Podíl asfaltu a ostatních zpevněných ploch – cca 45 – 65%.   

 
Způsob ražení:  Elektronické - SportIdent, všechny kontroly včetně cíle budou nastaveny v režimu 

bezdotykového ražení BEACON.  

Popisy kontrol: pro obě kategorie budou vytištěné na mapě a dále ve startovním koridoru 

Parametry tratí:   
 

Kategorie Délka Převýšení Kategorie Délka Převýšení 

H, H-Open 2,3 km 40 m D, D-Open 1,9 km 36 m 

 

https://2021.ceskeakademickehry.cz/aktuality/opatreni-vuci-onemocneni-covid-19
https://2021.ceskeakademickehry.cz/aktuality/zpusob-akreditace-a-ubytovani-na-cah-2021
https://2021.ceskeakademickehry.cz/aktuality/zpusob-akreditace-a-ubytovani-na-cah-2021


  
 
Mapa:  Neředín, 1:4 000, E = 2 m, stav 08/2021,  ISSprOM 2019, tisk na laserem vodovzdorný papír 

(YUPO) Nord Service Opava, formát A4, mapovali Zdeněk Rajnošek ml. a Zdeněk Janů ml. Po 

doběhu se mapy v cíli neodevzdávají – dodržujte principy fair-play a neukazujte mapu 

závodníkům veřejného závodu.   

Startovní listina:  bude zveřejněna v ORIS, vyvěšena v centru a na startu  

Startovní čísla:  obdrží všichni účastníci AM ČR při akreditaci. Toto číslo platí pro oba dva dny. Závodníci jsou 

povinni mít číslo nepřeložené viditelně připevněno na hrudi.   

Cíl:  přímo v centru, v cíli občerstvení 0,5 litrovka neperlivé vody.  

Výsledky:  průběžné výsledky budou k dispozici on-line a budou vyvěšovány v centru  

Vyhlášení výsledků:  v centru závodu, v cca 17:30 hodin (bude upřesněno spíkrem závodu). Medailemi a diplomy 

bude odměněno nejlepších 6 závodníků v každé kategorii. Medaile a diplomy NEBUDOU 

vydávány v zastoupení (případné opodstatněné výjimky z tohoto pravidla povoluje ředitel 

závodu.  

Tombola:  po vyhlášení výsledků bude losována tombola – jízda zdarma na bobové dráze v Hlubočkách 

další den (nebo kdykoliv jindy) – vylosováno bude celkem 12 cen (volných jízdenek)  

Občerstvení:  vyjma vody v cíli pořadatel nezajišťuje, využijte veřejně přístupná restaurační zařízení nebo 

obchody  

WC:  v budově BALUO a kabiny Toi-Toi v karanténě, využívejte dezinfekčního stojanu 

Mytí:  nebude zajišťováno  

Zdravotní zabezpečení:  v centru závodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ÚTERÝ – KRÁTKÁ TRAŤ 
Datum:   7.9.2021 

Centrum:   Hlubočky, Ski areál  

Doprava:  pořadatel nezajišťuje, možno využít vlaku ČD Os 3451 Olomouc – Hrubá Voda s odjezdem 

z Olomouc hl.n v 7:33 do Hlubočky zastávka (příjezd v 7:52)  

Start:  intervalový, 00 = 10:00 hodin. Je vzdálen 1400 m s převýšením 70 m, chůzí počítejte 25 - 30 

minut na cestu. Cesta bude značena modro-bílými fáborky.  

Terén:  středně kopcovitý, místy dobře průběžný, místy průběžný špatně se sezónním porostem 
ostružin a kopřiv. Pozůstatky vojenské činnosti - bunkry, jámy, můžou se také vyskytovat také 
zbytky starých plotů.   

    
Tak jako vloni na Stražisku jsme se snažili tratě vést nejméně zarostlými pasážemi, nicméně 
některé paseky jsou hodně zarostlé. Rozhodně doporučujeme plné krytí dolních končetin.  

  
 V prostoru závodu se také nachází několik nebezpečných jam – všechny jsou v terénu 

viditelně označené červeno-bílou páskou, viz foto  
 

   
  
Způsob ražení:  Elektronické - SportIdent, všechny kontroly včetně cíle budou nastaveny v režimu 

bezdotykového ražení BEACON.  
Popisy kontrol: pro všechny kategorie vytištěné na mapě a ve startovním koridoru 

Parametry tratí:   
 

Kategorie Délka Převýšení Kategorie Délka Převýšení 

H, H-Open 5,4 110 D, D-Open 4,7 100 

 

Mapa:  U dubu, 1:10 000, E = 5 m, stav 08/2021,  ISSOM 2017-2, tisk na laserem vodovzdorný papír 

(YUPO) Nord Service Opava, formát A4, mapovali Zdeněk Janů ml. a Martin Poklop. Po 

doběhu se mapy v cíli neodevzdávají – dodržujte zásady fair-play.   

Startovní listina:  bude zveřejněna v ORIS, vyvěšena v centru a na startu  

Startovní čísla:  obdrží všichni účastníci AM ČR při akreditaci. Toto číslo platí pro oba dva dny. Závodníci jsou 

povinni mít číslo nepřeložené viditelně připevněno na hrudi.    

Cíl:  v centru závodu, v cíli občerstvení 0,5 litrovka neperlivé vody.  

Výsledky:  průběžné výsledky budou k dispozici on-line a budou vyvěšovány v centru  

 



Bobová dráha:  bude otevřena v případě příznivého počasí. Každý účastník AM ČR obdrží poukaz na druhou 

jízdu zdarma při zakoupení jedné jízdenky za 110, - Kč. Nejlepší závodníci pondělního závodu 

(6 v každé kategorii) a 12 vylosovaných v tombole obdrží poukaz na jednu jízdu na bobové 

dráze zdarma.  

Vyhlášení výsledků:  v centru závodu, v cca 12:30 hodin (bude upřesněno spíkrem závodu). Medailemi a diplomy 

bude odměněno nejlepších 6 závodníků v každé kategorii. Medaile a diplomy NEBUDOU 

vydávány v zastoupení (případné opodstatněné výjimky z tohoto pravidla povoluje ředitel 

závodu.  

Občerstvení:  budete mít možnost zakoupit v centru závodu v budově Ski areálu. K dispozici bude pivo, 

limo, čaj, káva, rychlé občerstvení – hranolky, párky v rohlíku, ..., cukrovinky.   

WC:  v budově Ski areálu, využívejte dezinfekčního stojanu 

Mytí:  nebude zajišťováno  

Zdravotní zabezpečení: v centru závodu  

 

Společná ustanovení pro oba dva závody: 
Protesty:  k rukám hlavního rozhodčího, vklad 400,-Kč. Podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl.25.2. 

e-mailem na adresu: dusanvystavel@seznam.cz  

Jury:  předseda komise OB při ČAUS Ondřej Vodrážka + další 2 lidé, kteří budou upřesněni na místě.   

Ochrana osobních  

údajů (GDPR):  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním 
systému ORIS.  

Fotografování:  V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti 
o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb. 
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků 
(jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Funkcionáři:   ředitel závodu  RNDr. Jindřich Smička (R3)  

hlavní rozhodčí   Ing. Dušan Vystavěl (R1)  
stavitelé tratí   Mgr. Jiří Otrusina (R1) sprint, Jiří Kubíček (R3) krátká trať    
předseda jury  Mgr. Ondřej Vodrážka  
 

Upozornění: 1) Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  
2) Lékařská pomoc pouze v centru závodu.  

  
 

 
 
 
Mgr. Ondřej Vodrážka        RNDr. Jindřich Smička 
předseda komise OB ČAUS      ředitel závodu 

mailto:dusanvystavel@seznam.cz


 


