
MĚŘENÝ TRÉNINK OBLASTI VYSOČINA NA KRÁTKÉ TRATI 

POKYNY 

 
Měřený trénink proběhne za přísných aktuálně platných epidemiologických opatření. 
Trénink se může konat pouze pro 30 osob ve stejný čas na jednom místě ve venkovních 
prostorech. Prosím, neshlukujte se, přijíždějte na svůj startovní čas, odjíždějte ihned po 
absolvování tréninku a nezdržujte se zbytečně v centru. Prosím, noste ochranu dýchacích 
cest při bližším kontaktu s ostatními osobami. 
 
Všichni zúčastnění se prokáží při příjezdu na parkoviště předložením čestného 
prohlášení, že splňují jednu ze stanovených podmínek testování, očkování nebo prodělání 
nemoci SARS-CoV-2 s výjimkou dětí mladších 6 let věku nebo:  
 

• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2s 
negativním výsledkem, nebo 

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou s negativním výsledkem (ve zdravotnickém zařízení, zaměstnání, škole 
nebo i samotest). 

• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí 
jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 

• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně14 dnů 

 

Pořádající subjekt:  Sportovní klub Chotěboř, z.s. 

Centrum:  Dobkov - kulturní dům 

Datum:   23.5.2021 

Prezentace:  Nebude otevřena. 

Půjčené čipy na základě žádosti v ORISu budou připravené na startu. Na 
startu budou k dispozici další náhradní čipy. Změny výhradně na email 
prihlasky@skchotebor.cz do sobotního večera, v den závodu telefonicky 
na telefonní číslo 732374793 (volejte nebo pište sms, změny budou 
potvrzeny). 

Zapůjčení SI čipu za poplatek 40,-Kč, pro kategorie žactva včetně HDR je 
zapůjčení čipu bezplatné. 

Dohlášky v den závodu nejsou možné.  

Doklady si prosím vytiskněte z ORISu, potvrzené doklady zašleme 
naskenované emailem po vyžádání.  

Vzdálenosti:  parkoviště v centru 

   centrum – start 1300m, značeno modrobílými fáborky 

http://mapy.cz/turisticka?x=15.6713&y=49.6973&z=14&source=coor&id=15.6713%2C49.6973&q=49.6973N%2015.6713E
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 centrum – cíl  1000m, značeno červenými fáborky 

(Pozor, cesta na start se neshoduje s cestou z cíle!) 

Parkování: Dle pokynů pořadatelů v bezprostředním okolí centra závodu. Parkovné 
nebude vybíráno. 

Časy vítězů: Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina, délky tratí jsou 
zveřejněny v ORISu. 

Popisy kontrol: K dispozici k vytištění v ORISu. Dále vytištěné na mapě. 

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI čip 
nesmí být v závodě použit vícekrát. Kontroly budou nastaveny pro 
bezkontaktní způsob ražení. Závodník je povinen v prvním koridoru 
provést vymazání čipu, ve druhém koridoru vymazání zkontrolovat. 
Kategorie HDR orazí při startu startovací jednotku. V případě poruchy 
jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením 
kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je 
závodník povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude 
brán zřetel. V cíli se razí cílová jednotka. Závodník je povinen vyčíst svůj 
čip v centru závodu, a to i v případě, že závod nedokončí. 

Start:   00 = 10:00, intervalový 

Závodníci kategorií HDR startují v libovolném čase v rámci vlny, do které 
se přihlásili. Trať kategorií HDR, DH10N je značena červeno-bílými 
fáborky. 

Cíl: Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího 
závodníka. Mapy se v cíli neodevzdávají, prosím dodržujte zásady fair 
play. 

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie 

Mapa: U LETIŠTĚ II 1:10 000, pro veteránské kategorie od DH45 a pro HDR a 
HD10, HD10N měřítko 1:7 500 

E=5 m pro všechny kategorie  

   mapoval: Jan Picek, stav 5/2021, mapový klíč ISOM 2017-2 

   Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Terén: Typický vysočinský, porostově rozmanitý, podmáčený, s hustou sítí 
komunikací. V lese probíhá těžba. Mapa byla revidována před týdnem, 
nicméně je možné, že během posledního týdne vznikly nové paseky. 

Výsledky: Průběžné výsledky NEBUDOU vyvěšovány v centru závodu. Výsledky 
budou průběžně aktualizovány na www.skchotebor.cz. Konečné výsledky 
budou zveřejněny v ORISu. Všechny děti z kategorií HDR, HD10 a 
HD10N dostanou drobnou cenu při vyčítání výsledků. Vyhlášení výsledků 
neproběhne. 

Shromaždiště: Nebude. Převlékání výhradně ve vlastních dopravních prostředcích! 
Nebudou vyvěšovány pokyny, startovky, ani výsledky. Prosím 
nezdržujte se v centru! 

WC, mytí: WC v budově (vstup pouze s respirátorem). Na startu WC není. 

Občerstvení: Nebude žádné 



První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem v centru závodu. Pro 
případy vážnějších poranění můžete využít nemocnici v Havlíčkově 
Brodě. 

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům 
zasílejte na emailovou adresu: ob@skchotebor.cz; protesty v průběhu 
závodu předkládejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč. 

Funkcionáři: ředitel závodu – Hana Paulová 

 hlavní rozhodčí – Eva Voborníková, R3 

 stavitel trati – Jan Picek, R1 

Jury: Petr Gregor (RUZ), Vladislava Fencíková (JHB), Radan Kamenický (OSN) 

Kontakt:   Další informace na emailu prihlasky@skchotebor.cz   

 

 

Ochrana osobních údajů a fotografování 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. 
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti 
o proběhlém závodě, propagaci OB atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského 
zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z 
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto 
skutečnost fotografovi. 

 

Za podporu při pořádání děkujeme Městu Chotěboř, GS Milk, spol. s r.o. a Řeznictví Stejskal s.r.o. 
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