
Mikulášský NOB 2020
Pokyny pro účastníky

Datum a místo: 5. 12. 2020, louka u kynologického cvičiště v Horním Oldřichově 
(50.7759672N,14.1665497E) 

Mapa: Za trnkovým keřem, 1 : 5 000, E = 5m, stav listopad 2020, 
vodovzdorně upravená (tisk na pretex)

Popisy kontrol: na mapě a ke stažení v ORISu

Start 00:
 kategorie O-Potěr: 13:30
 ostatní kategorie cca v 16:30 dle světelných podmínek (nikdo nevystartuje za světla a

doufáme, že se za světla ani nevrátí :o)

Občerstvení: v cíli teplý čaj do   vlastních hrníčků  , sladká odměna do vlastních úst.

Doporučené vybavení: 
 kvalitní zdroj světla (baterka, čelovka, náhradní baterie a žárovka) – mimo kategorie 

O-Potěr
 důkladné zakrytí nejen končetin (trnkové keře mají ostré trny :o)
 černá a červená trať vede terénem s místy těžkou kamenitou podložkou, 

doporučujeme tejpování nebo jiné zpevnění kotníků.

Organizační opatření: 
 V prostoru startu budou k dispozici dezinfekční prostředky.
 Účastníci se zdržují přednostně v blízkosti svých dopravních prostředků tak, aby se 

netvořily skupiny.
 Účastníci startují v předem daných časech v intervalu minimálně 3 minuty.
 Účastník se dostaví do prostoru startu nejdříve 2 minuty a nejpozději 1 minutu před 

časem svého startu.
 Po doběhu do cíle účastník neprodleně vyčte čip a následně opustí prostor startu a 

cíle. 
 Vyhodnocení a výsledky tréninku budou k dispozici na stránkách www.kobdecin.cz a 

na ORISu, ve výsledcích budou započítány koeficienty dle ročníku narození. 

!!! Dodržujte veškerá aktuálně platná protiepidemická nařízení !!!

V případě změny protiepidemických nařízení mohou být organizační opatření
přiměřeně upravena. 

Upozornění: 
 Účastník, který předčasně ukončí trénink, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit 

pořadateli v cíli na shromaždišti u vyčítání SI nebo na telefonu 724 524 867.
 Všichni startují na vlastní nebezpečí. 
 Přihlášením na trénink dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů 

pořadatelem v nezbytně nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového 
materiálu k propagaci orientačního běhu.

Těší se na Vás pořadatelé z KOB Děčín. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6114
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6114
http://www.kobdecin.cz/
https://mapy.cz/s/fagesojecu

