
 

Propozice 
veřejného závodu v orientačním běhu pořádaného v Kroměříži 18.9.2021 rámci „Dne zdravého města“ 

 
Místo konání: Kroměříž – historické centrum 

Datum: 18.9.2021 

Pořádá: Město Kroměříž ve spolupráci s Klubem orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s. 

Druh závodu: závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol 

Centrum závodu: Kroměříž, Velké náměstí 

Kategorie: 

H1 junioři a muži 

H2 chlapci – žáci a dorost 

H3 chlapci – děti a rodiče s dětmi 

D1 juniorky a ženy 

D2 dívky – žáci a dorost 

D3 dívky – děti a rodiče s dětmi 

Délky tratí (po spojnici 
kontrol) a převýšení na 
ideálním postupu: 

H1/D1 délka 2,4 km, převýšení 45 m 

H2/D2 délka 1,8 km, převýšení 30 m 

H3/D3 délka 1,0 km, převýšení 15 m 

Přihlášky: přímo na místě ve stánku Klubu orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s. 

Startovné: pro všechny účastníky je startovné zdarma 

Způsob ražení: Na všech kontrolách a v cíli bude použit elektronický systém SPORTident. Možnost 
zapůjčení SI čipů (ne bezkontaktní SIAC čipy) na prezentaci. Možnost použít vlastní SI 
čipy všech generací. Kontroly i cílová krabička budou nastaveny na „bezkontaktní“ 
způsob ražení. Startuje se oražením SI čipu v jednotce START. Na startu budou 
k dispozici zkušení orientační běžci, kteří začátečníkům rádi pomohou a poradí. 

Vybavení: doporučujeme běžeckou obuv, běžecký oděv, vlastní busolu 

Půjčení SI čipu: půjčení SI čipu zdarma oproti záloze 50,- Kč 

Půjčení busoly: k zapůjčení omezený počet busol oproti záloze 50,- Kč 

Start: začátek závodu v 10:00 hod., možnost startovat kdykoliv až do 12:30 hod., konec 
závodu ve 13:00 hod 

Terén:  historické centrum města 

Mapa: Kroměříž, 1:4000, E=2 m, mapový klíč ISSprOM 2019, stav 2021/08; mapy se 
nebudou v cíli vybírat, věříme v FAIR PLAY závodníků. 

Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů; oficiální výsledky a mezičasy 
budou zveřejněny na stránkách www.smerkromeriz.cz. 

Upozornění: Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Závod bude probíhat 
v centru města za běžného dopravního provozu. Při přebíhání komunikací dbejte 
prosím na vlastní bezpečí. Závody budou pořádány v souladu s aktuálně platnými 
hygienickými opatřeními. 

GDPR: Přihlášením se do závodu souhlasí účastník s použitím svých    osobních údajů k tomu, 
aby mohl být zařazen   do startovní listiny, absolvovat závod a jeho výsledek mohl být 
vyhodnocen a zveřejněn. 

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznamy, 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 
orientačního běhu). V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
explicitně fotografovi. 

Funkcionáři: revize mapy, stavitel tratí a ředitel závodu: Roman Vlček (R2) 

 

V Kroměříži, dne 4.9.2021       Roman Vlček, ředitel závodu 

    
 

http://smerkromeriz.cz/clanky/vyzkousejte-si-orientacni-beh-v-historickem-centru-kromerize/

