
                                                  

 

MLOK OPEN 2021 

měřený mapový trénink Západočeské oblasti 

 

Rozpis a pokyny 

 

Datum:  sobota 8.5.2021, start možný od 9:30 do 12.30 

Připravuje: MLOK Mariánské Lázně 

Mapa:   Kamzík, 1:10000, 5m 

Shromaždiště: Není – viz mapka 

Tratě – předběžné parametry:  

Trať 1 D10, H10 2,1 km / 6 kontrol 

 Trať 2 D12, H12 2,7 / 8 

 Trať 3 D14, D45 3,7 / 11 

 Trať 4 D16, H14, H45 4,3 / 13 

 Trať 5 D18, D21, H16 4,8 / 16 

 Trať 6 H18, H21 5,7 / 17 

Přihlášky: Přes ORIS, 6 startovních vln á 30 závodníků: 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6517 

Startovné: Mloci zdarma, ostatní dobrovolné do kasičky na startu. Účtenku za přijatou hotovost 

vystavíme na vyžádání - pouze zástupcům celých oddílů 

Zaplacením startovného podpoříte firmu Žaket – pořadatelé připravují trénink bez 

nároku na finanční odměnu nebo proplacení nákladů. Veškeré vybrané peníze budou 

převedeny firmě Žaket jako odměna za vytištění map.  

V případě, že chcete podpořit pořadatele napřímo, tak jim třeba upečte buchtu a 

přineste kávu - na start nebo do cíle. 

Přihlášky po termínu budou možné jen do limitu počtu závodníku a za dvojnásobně 

dobrovolné startovné. 

Ražení:  Sportident, kontaktní 

Start: Altánek na louce u Kamzíku, dodržujte čas vaší startovní vlny 

Popisy kontrol: Pouze na mapě 

Cíl, vyčítání: Altánek u Pstružího jezírka 

 



Průběh tréninku:  

Tréninkový závod je individuální a samoobslužný. V době své startovní vlny si u 

startovního altánku vynulujete svůj čip. Start je u lesa, kde si pípnete krabičku a 

můžete utíkat po fáborkách (nechte si rozumný odstup od předchozího závodníka), 

mapy a mapový start najdete po cca 100 metrech. Kontroly razíte v určeném pořadí. 

Před poslední sběrnou kontrolou č.100 se v lese přebíhá úzká silnička, na které jezdí 

tak 20 aut a 100 cyklistů denně. Dávejte tam pozor! Po odběhnutí závodu a oražení 

cíle si vyčtete čip v cíli. Mapu si ponecháte. Parkoviště prosím co nejdříve vykliďte pro 

další závodníky.  

Časový limit: Uzávěrka cíle ve 13:45 

Výsledky: https://center.sportident.com/results/organisations/mlok-marianske-lazne 

Postupy: Bude možno vkládat na play-map 

Parkování:  Není oficiálně domluveno. Lze parkovat pouze v místech, kde tomu nebrání dopravní 

předpisy. Nejlepší možnost je v blízkosti cíle u rybníka (cca 20 míst) – viz mapka. Když 

nebudete parkovat na trávě, tak se nějaké místo najde i na silnic cestou na start, 

záleží na vašem vztahu k městské polici. Jistota parkování je pod sjezdovkou (cca 600 

m od startu a 1200 m od cíle) nebo u Krakonoše (cca 800 m od startu i od cíle) – 

ideální kopečky pro rozklusání. 

Vyhlašování: Nebude 

Upozornění: S nachlazením a jinými podezřelými příznaky zůstaňte radši doma. Po celou dobu 

dodržujte platná hygienická opatření. Neshlukujte se v místě startu ani cíle - budou 

tam procházet místní zvídaví lidé, takže lze očekávat i možný příjezd hlídky městské 

policie.  

Stavba tratí: Luděk Bartoš, Vojtěch Bartoš  

 

Aktualizace rozpisu a pokynů k 5.5.2021 

Na základě sdělení „Aktuální informace k trénování a závodění k 5. 5. 2021“ zveřejněného dnes na 
stránkách ČSOS upřesňujeme podmínky účasti na měřeném tréninku:  

1. Všichni účastníci tréninku musí předat pořadateli před svým startem (ve startovním altánku) 
potvrzení nebo čestné prohlášení o splnění jedné z podmínek uvedených ve sdělení ČSOS: 
https://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/aktualni-informace-k-trenovani-a-
zavodeni-k-5-5-2021. To budeme uchovávat po dobu 30 dní pro případ možné kontroly.  

2. Účastníci mladší 18 let (tj. kategorie HD10 až HD18) se smí účastnit tréninku ve skupinách 
pod vedením svých oddílových trenérů nebo trenérů pořadatelského oddílu v počtu nejvýše 
20 osob na jednom místě. Tito účastníci (včetně trenérů) jsou povinni se řídit pokyny 
pořadatele tréninku k dodržování platných opatření k omezení shromažďování osob. 

3. Ostatní účastníci starší 18 let se tréninku účastní individuálně a smí se sejít na jednom místě v 
jeden čas v počtu max. 2 osob. Za dodržování podmínek omezení shromažďování jsou u 
individuálního tréninku zodpovědni sami účastníci. 

Komu z aktuálně přihlášených výše uvedené podmínky nevyhovují, může se v ORISu odhlásit a uvolnit 
tak místo jiným zájemcům. Termín přihlášek za tímto účelem prodlužujeme do čtvrtka 6.5.2021 do 
12:00.  



 

 

 


