
Rozpis veřejného závodu denního a nočního OB
Odložené mistrovství Oblasti Vysočina v nočním OB 2020

formou individuálního měřeného tréninku

Pořádá OK Střelka
Kdy 1. května 2021
Místo Stříbrné Hutě u Chýnova
Mapa Stříbrné Hutě, 1: 10 000
Závodník se může přihlásit buď na denní nebo na noční závod.
Kategorie denního závodu

A – obtížnost lehčí H/D 12, cca 2,5 km
B – obtížnost lehčí H/D 14, cca 3,0 km
C – maximální obtížnost, délka cca 4,5 km
D - maximální obtížnost, délka cca 6 km
E - maximální obtížnost, délka cca 8 km

Kategorie nočního závodu (tratě stejné jako u denního závodu)
D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65, H12, H14, H16, H18, H21, H35, 
H45, H55, H65 a H70

trať A – kategorie H12, D12
trať B – kategorie H14, D14, D55, D65, H65, H70
trať C – kategorie H16, D16, D18, D45, H55
trať D – kategorie H18, D21, D35, H45, 
trať E – kategorie H21, H35

Závodníci na prvních třech místech nočního závodu mistrovství oblasti v kategoriích D12, 
D14, D16, D18, D20, D21, H12, H14, H16, H18, H20 a H21 obdrží medaili. 
Vyhlášení výsledků s předáním medailí bude provedeno při první možné příležitosti 
na oblastním závodě Ligy Vysočiny.

Přihlášky termíny uvedeny v ORIS, do poznámky uvést email pro zaslání odkazu na startovní 
okna.

Vklady vše 50 Kč, po 1. termínu dvojnásobek. Prosím o přednostní zaslání na účet, která je 
uveden v ORIS.

Ražení Sportident, kontaktní.

Start denního závodu od 17,00 hodin.
Start nočního závodu od 20,30 hodin.
Vzdálenost start – místo parkování cca 500 metrů.

Startovaní dle přidělených startovních oken, tak aby nedocházelo k setkávání účastníků. Odkaz na 
vyplnění startovních oken bude zaslán na mail.

Do přihlášek v ORIS uvádět kategorii, kterou chcete běžet. O nic nejde, každý si vyberte dle libosti.
Jde především o to si zaběhat a vyzkoušet OB i za tmy. 

Parkování podél silnice ve Stříbrných Hutích.
Prezentace na startu. 
Pro všechny účastníky do 18 let drobné ceny.
Průběh závodu – přijet, odstartovat, závod a pak rychle domů. 

Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat aktuální omezení. 
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných 
zdrojích (internet, tisk, apod.). 


