
VOPRUZ – extrémní orientační duatlon 

Motto: Slibujem zde přede všemi, řveme z plných hrdel, že budeme v cíli mít 

vopruzenou prdel 

Datum: 

Sobota 30.7.2016 

Typ a délka: 

OB / MTBO / HROB 

6km/cca 140km/12km  

Centrum: 

Jevany – Restaurace Na statku, www.nastatkujevany, gps: 49.9705017N, 

14.8103067E , do centra můžete přijet od pátečního odpoledne. 

Start: 

V sobotu 30.7.2018 v 8:30 

Výklad trati: 

před startem v 8:00 

Cíl: 

Blatiny 8, Sněžné, gps: 49.6496614N, 16.0927453E 

Do cíle rádi dopravíme vaše spacáky, karimatky, stany a další drobnosti. Na chatě 

bude možno zůstat do neděle. Doporučujeme, aby vám někdo dopravil auta do místa 

cíle (pokud nejedete domů na kole, vlakem nebo nejdete pěšky). Nějaké auta na 

Vysočinu dopravit zvládnem taky. Případně odvoz do Jevan pro auta z cíle zajištěn 

v neděli po závodě 

Vzdálenosti: 

Centrum – Start: 0 km 

Start – Cíl: cca 9 hodin 

Mapa: 

turistická 1:50 000, orienťácké mapy, 1:15 000 a 1:10 000 

Kategorie: 

Muži / Ženy 

Přihlášky: 

čím dřív, tím líp, musím nahlásit orientační počet ubytovaných v Jevanech do 20.6., 

potom samozřejmě taky, ale už nemusí být volno na ubytování 

http://www.nastatkujevany/


Email: myro@seznam.cz nebo na www.facebook.com/vopruz2016 

 

Startovné: 

350 Kč, splatné v centru před startem závodu nebo na účet 1085647173/0800 

Prosím uveďte jméno do zprávy pro příjemce. 

V ceně startovného indulona nebo vazelína, mapy, doprava věcí ze startu do cíle, 

občerstvení v cíli a na trati, případně doprava auta nebo řidičů z cíle do Jevan 

Občerstvení: 

Na MTBO cca 60km, 110km, cíl MTB0 a HROB, pití a nějaké jídlo dle chuti 

Informace: 

na internetových stránkách závodů http://facebook.com/vopruz2016 

na e-mailu myro@seznam.cz nebo tel: 739076055 

Ubytování: 

Na startu: zamluvené pokoje  v restauraci v Jevanech, cena 250,- osoba/noc, 

požadavek prosím uveďte do přihlášky, platí si každý na místě 

V cíli: ze soboty na neděli v chalupě, u chalupy ve stanu, případně jiné vlastní 

Kontroly: 

OB: Lampióny a kleště 

MTBO (mapa 1:50 000): Dle detailního popisu kontrol naleznete na každé kontrole 

něco, co si budete moci zapsat (nějaké písmeno, kótu) nebo si vyfotíte objekt 

kontroly. 

HROB: Lampióny a kleště 
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