
 

 
ROZPIS 

MĚŘENÝ TRÉNINK NA KRÁTKÉ TRATI 

 

Datum: 23. května 2021 

Místo konání: Frymburk 

Typ tréninku: Jednorázový denní trénink jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

ve vlnách 

Centrum závodu: Frymburk, Ranč u tří Anč, 48.6600075N, 14.1734561E 

Pořádající subjekt: TJ OB České Budějovice, z. s. www.tjobcb.cz, info@tjobcb.cz 

Kategorie: A, B, C, D – jednoduchá trať obtížnosti DH10 

Funkcionáři: ředitel závodu: 

hlavní rozhodčí: 

stavitel tratí: 

Martina Teringlová 

Josef Hejzlar, R3 

Radek Teringl, R2 

Kontakt pro 

informace: 

Martina Teringlová (tel. 606 730 321) 

martina.teringlova@seznam.cz 

Přihlášky: do neděle 16. května 2021 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v 

omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % .Přihlášky je možno zaslat i na  

e-mail: vlhej@seznam.cz. E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 100 %, 

platná po potvrzení. E-mailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím 

potvrzení. 

Vklady/poplatky: 50 Kč pro všechny kategorie, 50 Kč za půjčení SI 

Úhrada vkladů: Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice, z.s.). Jako variabilní 

symbol uveďte 23xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce, prosím, 

uveďte zkratku svého klubu. 

Prezentace: Online, budeme vydávat pouze zapůjčené čipy, potvrzení si prosím vytiskněte z orisu 

Parkování: Veřejné parkoviště skiparku Frymburk u hotelu Leyla 

Vzdálenosti: 0 m 

do 500 m 

do 500 m 

parkoviště – centrum 

centrum – start 

cíl - centrum 

Popis terénu: Horský, kopcovitý terén s porostovými detaily, středně hustá síť cest, střední průběžnost, těžší běžecká 

podložka. 

Mapa: Marta, 1:10000, ekvidistance 5 m, formát A4, mapovali Aleš Hejna, Jiří Vištejn 2016, aktualizace 2021, 

mapový klíč ISOM 2017-2, mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Start: Intervalový ve vlnách; 00 = 11:00 hod. 

Způsob ražení: Elektronický systém SportIdent, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci 

bez vlastního čipu si mohou čip pronajmout od pořadatele za výše uvedený poplatek. 

Ochrana osobních 

údajů: 

Přihlášením se k tréninku souhlasí účastník s použitím svých osobních údajů v minimální nutné míře 

k tomu, aby mohl být zařazen do startovní listiny, absolvovat trénink a jeho výsledek mohl být 

vyhodnocen. 

Upozornění: V lokalitě se nachází bod záchrany (traumatologický plán), IZS: CK 056 

Konání tréninku umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.  a soukromí vlastníci, jimž děkujeme za 

povolení vstupu do lokality. 

 


