
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

2.  Měřený mapový trénink žactva a dorostu  

Ochoz 

Pořadatelský orgán:  Východočeská oblast ČSOS sekce OB 

Datum:  Neděle 16. května 2021 

Tech. provedení:  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. (SRK)  

Koronavirová 
opatření:   Dodržujte prosím všechna platná pravidla a omezení.  
 Na start  meřeného tréninku jděte přímo z místa vašeho parkování přesně na svůj 

startovní čas . 
 Nepřecházejte k jiné startovní vlně (tréninkové skupině)! 

Dorazíte-li na místo dříve, zdržujte se prosím tak, abyste dodržovali dostatečnou 
vzdálenost a neporušovali vládní nařízení. Ihned po doběhu prosím opusťte 
prostor cíle. Snažte se maximálně omezit i případnou (nutnou) komunikaci s 
pořadateli. 

 Po doběhnutí co nejdříve odjeďte domů. 
  Přihlášením na trénink souhlasíte s dodržováním těchto pravidel.  

 Abychom mohli uspořádat závod pro děti a dorost, je potřeba od všech 
závodníků doložit negativní test na covid-19. Při příjezdu bude potřeba 
pořadatelům předat informaci, zda: 

 a) je závodník očkovaný 
 b) podstoupil antigenní  test méně než 72 hodin před závodem (budou uznávány 

testy ze škol a zaměstnání) 
 c) podstoupil PCR test méně než 7 dnů před závodem (budou uznávány testy ze 

škol a zaměstnání) 
 d) prodělal nemoc covid-19 v posledních 90 dnech před závodem a už ukončil 

léčbu 
 Každý účastník předá na stanovišti u parkování čestné prohlášení s potřebnými 

údaji. Čestné prohlášení je ke stažení na stránce závodu v IS ORIS. 
 Bez předání této informace nebude závodník vpuštěn na trať. 
  Každý účastník  po kontrole obdrží barevný pásek, který mu umožní absolvovat 

měřený trénink. 

 
 Bez předání této informace nebude závodník vpuštěn na trať. Potvrzení 
budou uschována po dobu 30 dnů u pořadatele pro případné hygienické 
šetření. Následně budou skartována. Podrobný způsob kontroly bude popsán 
v pokynech. Evidence slouží pouze pro případné epidemiologické šetření. 

 
 

 Po doběhnutí, prosíme, co nejdříve odjeďte domů. Přihlášením na trénink 
souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 
Nejezděte na trénink, pokud se nebudete cítit dobře!!! 

 
 
 



Místa pro testování zdarma: 
Prosíme o rezervaci co nejdříve.  
 
1.Rychnov nad Kněžnou – nedělní kapacit cca 120 lidí – testují i v neděli do 13 hod 
  https://oblastni-nemocnice-nachod-a-s-rk.reenio.cz/cs/#/service/odber-covid-antigenni-testy-
12214;page=2 
 
2. Ústí nad orlicí  https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost 
 
3. Hradec Králové  
https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/koronavirus-covid-19/uvod 
 
4. Pardubice 
https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost 
 
Přihlášky: Výhradně přes IS ORIS 
  Řádný termín - do 10.května 2021   23:59 

 
 

Shromaždiště:  Není realizováno. Z epidemiologického důvodu. 

Účastníci se převléknou  u svého vozidla. Dostaví se na svůj start. Odběhnou 

trénink  a z místa cíle bez dalších odkladů se vrátí ke svému vozidlu a opouští 

místo tréninku. 

 

Příjezd:   Auta – Povinný příjezd ze směru Rychnov nad Kněžnou viz mapa a příloha 

plánek příjezdu (mapa)  

 

 

 

 

https://oblastni-nemocnice-nachod-a-s-rk.reenio.cz/cs/#/service/odber-covid-antigenni-testy-12214;page=2
https://oblastni-nemocnice-nachod-a-s-rk.reenio.cz/cs/#/service/odber-covid-antigenni-testy-12214;page=2
https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost
https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/koronavirus-covid-19/uvod
https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.3169134&y=50.1692628&z=13&rc=9lPCrxYRTZ9lehgxYedCh4Ka4.&rs=ward&rs=ward&rs=ward&ri=14553&ri=5694&ri=5693&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1


Parkování:   800 – 1200m od startu 

Parkování podél cesty s minimální vzdáleností mezi vozidly 1,5m. 

 

 Trať:  Krátká  

Start:  00 = 9:00 hod dle tréninkových vln (skupin) 

  

Mapa:            Ochoz II, 1:10 000, E = 5 m, stav duben 2021, autoři Jan Potštejnský a Daniel Locker 

SIAC:  Kontroly v režimu bezkontaktního ražení 

Zvláštní map. značky: 

Terén:  Zvlněný podhorský les 410 – 540 m n. m. se středně hustou sítí komunikací. 

Popisy kontrol: Jsou vytisknuty na mapě.  A budou předem k vytištění v IS ORIS. 

  

Systém ražení: Elektronický systém SPORTident, bezkontaktní ražení bude zapnuté  

 (SIAC ON)    

 -  v případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do 

mapy; na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhu 

pořadatele v cíli 

Zapůjčení čipu: není možné 

Časový limit:  100 min 

Povinné úseky: Start na začátek orientace (mapový start), sběrná kontrola č. 100 do cíle  - 

značeno červenými fáborky 

Vzdálenosti:  Parkování - start  1500 m   

 Centrum - cíl do 600 m  



Soutěžní pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Východočeské 

oblasti v OB v roce 2020 

Občerstvení: není realizováno 

WC  Venkovní. 

Mytí  Nebude realizováno.  

Závodní prostor:  Lesní prostor mezi obcemi Javornice, Bělá a Pěčín  

 Mimo vlastní závod zákaz vstupu do závodního prostoru do času uzavření 

cíle, nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Zakázané prostory:  Zákaz vstupu na soukromé pozemky (značka č. 527 – žlutozelený rastr) a také 

ohraničené páskou, pole (značka č. 412 -tečkovaná žlutá) a zákaz vstupu do 

oplocenek. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Výsledky:  Budou pouze online formou. https://srk-ob.cz 

 

Vyhlašování:  Nebude realizováno. 

Odpady:  Třiďte odpad: žluté pytle – plast, jiné barvy – smíšený odpad 

Funkcionáři:  Ředitel závodu:    Pavel Krunčík 

 Hlavní rozhodčí:  David Pokorný, R3 

 Stavba tratí:          Daniel  Locker, R3 

GDPR:  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní 

listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. 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 klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků 

a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, 

prosím, explicitně fotografovi. 

Poděkování:  Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost vstupu a svolení 

uspořádat závody v tomto příjemném prostředí a obci Javornice.  Rovněž 

děkujeme našim partnerům a podporovatelům. Také děkujeme Krajské 

hygienické stanici za konzultaci a nastavení pravidel.   

https://srk-ob.cz/


 

Situační mapa 

 

Start 

Cíl  +vyčtení čipu 

Parkování podél cesty 

 

 Koronavirová 

kontrola a označení 

účastníků tréninku 



 

 


