
PLÁN MAPOVÝCH TRÉNINKŮ NA PODZIM 2020  
 

Datum  Info o tréninku Místo  Druh tréninku Pořádá Doprava; odjezd  
z Olomouce 

9.9. Společný trénink HO>> PLUMLOV, Obrova 
noha, od Podivic 

1.úsek štafet, 
start 16:30  

PLU auta; v 15:30 od zast. 
MHD FN na Prostějov 

16.9. Trénink SOB Olomouc Náměšť na Hané určí pořadatel UOL DavidK auta; v 15:30  
z P u krematoria  

23.9. Společný trénink HO Náměšť na Hané, 1. 
parkoviště 

Okruhy OOL auta; v 15:30  
z P u krematoria 

30.9. Trénink SOB Olomouc Přerov sprint UOL Eva  

7.10. Společný trénink Konice  Pruhy KON auta; v 15:30  
z P u krematoria 

14.10. Samostatný trénink Grygov - Království Dlouhé postupy UOL DavidS  

21.10. Společný trénink Lhota pod Kosířem  VPK s určenou 1. 
a poslední K  

JPV  auta; v 15:30  
z P u krematoria 

28.10.  Závod OŽ    KON  
TABULKA aktualizována 5.9.2020 

 
Hanácké mapové tréninky 
Na základě dohod z loňské VH HO a zkušeností z letošního jara bude je podzimu 2020 nový systém středečních 
Hanáckých mapových tréninků. Jednou za 14 dnů by byl společný trénink (v plánu výše je tučně) a v mezidobí 
by si každý oddíl uspořádal samostatný trénink. Na každý oddíl (JPV, KON, OOL, PLU a UOL) by tak vyšlo 
pořádání 1 až 2 společných tréninků za pololetí.  
Jarní část: tréninky březen až červen, podzimní část: tréninky září až říjen.  
Koordinátorem tréninků bude Petr Hynek. 
 
Na společný trénink pořadatel zajišťuje:  
- vytvoření jednoduchého rozpisu – informací o tréninku a zavedení do systému ORIS  
- zajištění povolení (vstup do lesa i parkování) 
- postavení tratí (pokud možno i aktualizace mapy) – kategorie obvyklé – tj. E, A, B a Z  
- přihlášky přes ORIS  - POZOR! Nutno zakliknout záložku „všechny závody“!  
- vklad za každého závodníka 20,- Kč závodník (žáci, dorost, dospělí, veteráni i začátečníci a příchozí)   
- mapy tiskne pořadatel podle počtů v ORISu podle stavu ve 20:00 den předem (tj. v úterý)  
- na kontrolách lampiony a SI 
- lampiony a krabičky na kontrolách v době od 16:00 do 17:30 hodin (čas může být upraven pořadatelem)  
- zapůjčení čipu – velice omezeně, podle možností pořadatele  
- pořadatel zajistí vyčtení čipů a zveřejnění výsledků  
  
V Prostějově 12.8.2020       Petr Hynek a Dušan Vystavěl  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6079

