
 

16. MČR neslyšících v orienta

Datum: sobota 10. září 2022 
   
Pořadatel: KOMETA Kralovice a SK Olympia Praha SPS

Místo:  louky v obci Přehořov u Žihle

Prezentace: pouze emailem na adresu czechdeaforienteering
nároku na zařazení do výsledkové listiny.

Start:  intervalový dle startovní listiny
 
Kategorie: H21 (muži bez rozdílu vě

H15-18 (dorostenci) 
H14 (žáci)  
Z – začátečníci (nemistrovská kategorie 
Změny vyhrazeny dle poč
 

Přihlášky: elektronicky vyplněním formulá
27. srpna 2022. Přihláška je platná až po potvrzení emailem a uhrazení startovného.

 
Startovné: hradí kluby a nečlenové na základ
  pátku 2. září 2022 na úč

muži, ženy   
dorostenci, dorostenky  
žáci, žákyně  
začátečníci   

 
Ubytování: hradí vysílající klub dle smě
 
Stravné: hradí vysílající klub dle smě
 
Cestovné: hradí vysílající klub dle smě
 
Informace:  všichni závodníci startují na vlastní nebezpe
  budou řídit podmínkami stanovenými p
  prosím, aktuální informace na www stránkách 
 
Schvalovací doložka: agenda MČR 202
  
 
 
 
 

     Jan Žídek  
 předseda SK Olympia Praha SPS

R neslyšících v orientačním běhu na krátké trati 2022
 

KOMETA Kralovice a SK Olympia Praha SPS z pověření ČDV a STK OB 

ř řov u Žihle, GPS: 50.0248206N, 13.3758639E 

pouze emailem na adresu czechdeaforienteering@gmail.com. Pro nečleny 
azení do výsledkové listiny. 

intervalový dle startovní listiny 

H21 (muži bez rozdílu věku) D21 (ženy bez rozdílu věku) 
 D15-18 (dorostenky) 
 D14 (žákyně) 

níci (nemistrovská kategorie – jednoduchá trať pro začátečníky)
ny vyhrazeny dle počtu závodníků. 

ěním formuláře - https://forms.gle/CDWapxzzMQDdEiyg6
řihláška je platná až po potvrzení emailem a uhrazení startovného.

členové na základě faktury vystavené SK Olympia Praha 
na účet 2400517737/2010 (bez zaplacení nebude přihláška)

 100 Kč 
      80 Kč 
   60 Kč 
 100 Kč 

hradí vysílající klub dle směrnic ČDV 

hradí vysílající klub dle směrnic ČDV 

hradí vysílající klub dle směrnic ČDV 

všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Hygienická opatř
ídit podmínkami stanovenými příslušnými orgány v době konání

aktuální informace na www stránkách Český OB neslyšících. 

ČR 2022 – Ota Panský - 08082022 

     Kamil Klíma
Olympia Praha SPS    místopředseda STK OB 

hu na krátké trati 2022 

a STK OB ČDV 

členy ČDV možnost účasti bez 

č čníky) 

https://forms.gle/CDWapxzzMQDdEiyg6 do soboty  
ihláška je platná až po potvrzení emailem a uhrazení startovného. 

 SPS do 
řihláška) 

Hygienická opatření (vč. COVID-19) se 
íslušnými orgány v době konání závodů. Sledujte, 

Kamil Klíma 
STK OB ČDV 


