
Rozpis „Orienťáku s Nadějí“ 
 

Městský závod v orientačním běhu spojený s propagací činnosti  Naděje Roudnice nad Labem - 

neziskové organizace v sociálních službách 

 

pořádá: Naděje Roudnice n.L. ve spolupráci se SKOB Roudnice n.L. 

 

 

                
 

 

 

Kdy: 18.9.2021 

Kde: Roudnice nad Labem – Rejdiště, https://mapy.cz/s/jubajopage 

Prezentace: 13:30 h. – 15:30 h. 

 

Přihlášky: 
registrovaní závodníci přes Oris do 15.9.2021 

neregistrovaní na mail: janabuk@atlas.cz 

budou možné i přihlášky na místě 

 

Pro lepší připravenost map upřednostňujeme přihlášky předem 

 

Start: volný, dle příchodu /mezi 14:00-15:30 h/ 

 

Parkování: Karlovo náměstí a Husovo náměstí v Roudnici nad Labem  

 

Mapa:  Trasa A- Rozhledna Mikrosprint 1: 1000 

            Trasa B, C, K, D – Rozhledna 1: 5000 

  

 

Tratě: 
A-- věnovaná Naději – orienťák spojený se seznámením s aktivitou jednotlivých sekcí Naděje. 

B-- klasický městský orienťák s volným pořadím kontrol délka- okolo 3 km 

C-- fáborkovaná trasa určená pro rodiče s menšími dětmi, děti začínající s orienťákem, maminky 

s kočárkem, a ty, kdož si moc nerozumí s mapou…délka kolem 2,5 km 

 

K (krátká) a D (dlouhá) jsou určené pro zkušené orientační běžce a odvážlivce z řad veřejnosti, 

délka 2,5 km a 4 km (ve skutečnosti o cca 1/4 delší) – výsledky z těchto dvou tratí budou 

započítány do Severní orienťácké série jako 2. závod v roce 2021 (o-serie.cz) 

 

Je možné absolvovat postupně více tratí. Uveďte prosím při přihlašování. 

 

Všechny trasy jsou zvládnutelné téměř všemi věkovými kategoriemi. Začátečníky a zájemce 

o orientační běh před startem rádi zaškolíme. 
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Systém ražení: papírové průkazky, majitelé SI čipu razí na krabičky. 

 

Startovné: dobrovolné 

 

Pro všechny účastníky drobná odměna v cíli 

 

GDPR-- ochrana osobních dat-- jméno účastníka a jeho r. nar. bude uvedeno ve výsledkové listině 

na stránkách oddílu, stránkách o-serie.cz a v Orisu. Z akce budou pořizovány fotografie. 

Případný nesouhlas vyjádřete předem u pořadatele a fotografa. 

 

Konečná podoba akce bude upravena v souvislosti s vývojem situace kolem Covid -19. 

 

Za pořadatele: 

 

Naděje: Josef Průša, jospru@post.cz   tel. 777 481 217 

SKOB: Jana Buková, janabuk@atlas.cz  tel. 731 899 545 

 

mailto:jospru@post.cz
mailto:janabuk@atlas.cz

