
                                     
 

XAVEROV COVID ORIENTAČNÍ BĚH   
 

 

 

 

Kdy: od 15.1.2021 
Kde: Xaverovský háj   

Kategorie: Vezmi spoluhráče, taťku, mamku nebo sourozence, kamaráda, 
pejska. Volba parťáka je na vás.  

Podmínka: Pokud se vydáváte na místo bez rodičů, řekněte jim, kam jdete!  

Povinné vybavení: Nabitý telefon se staženou aplikací iOrienteering (během běhu 
nejsou data nutná), mapa včetně kontrol, dobrá nálada a dobrý zdravotní stav 

Propozice a postup práce:  
Trať bude připravená jako běh, při kterém si pořadí kontrol volíte sami. Na kontrolách 
nejsou klasické lampióny, ale speciální orientační QR kódy, které si naskenujete. 
Snažte se o šetrné zacházení, případně kontroly vracejte na své místo.  
 
Kontroly jsou hodnocené 5 a 10b.  
 
Časový limit je 100 minut – čas se měří od naskenování kódu START po naskenování 
kódu FINISH. Není dovoleno používat navigaci.  

Co je třeba udělat už doma?  
Stažení aplikace iOrienteering v mobilním telefonu (vyžadováno datové připojení). 
Není nutná registrace a přihlášení. Vytiskněte si mapu. 
 

Co v terénu?  
1. Jděte ulicí K Hrázi, nechte rybník po levé ruce, zhruba v jeho polovině je vpravo 

betonová konstrukce pod stromem. Kousek od ní je start, který se nachází na 
blízkém stromě. 

2. Spustit aplikaci – Load an event – Scan setup QR kód, který je přímo vytištěný na         



     mapě (SETUP).   
3. Jděte na start – v mapě označený trojúhelníkem a naskenujte startovní QR   

(START), je kousek od betonové konstrukce na stromě. 
4.  Běhejte, skenujte kontroly, které najdete, pořadí si volíte sami.  
5.  Běžte do cíle a naskenujete cílový kód (FINISH) – stejné místo jako START.   
6.  Udělejte „screen displeje“ se získanými body a časem. Hráči pošlou 
     výsledek svému trenérovi v ročníku, ten už ví, jak s tím naložit! Ostatní   
     budete spokojeni už jen tím, že jste strávili smysluplně čas v přírodě a možná si    
     můžete běh ještě zopakovat a zvolit jiný systém sběru kontrol. Zkrátka můžete si  
     s tím hrát, jak uznáte za vhodné. Můžete samozřejmě soutěžit v rámci rodiny či  
     blízkého kruhu přátel, je to na vás. Hlavně, že jste v pohybu a máte dobrou 
náladu. 
 

Poznámka: Rozměr QR kódu na kontrole je cca 5x5cm, umístění je voleno tak, aby 
nedocházelo k jejich krádežím a poškození, tzn. jsou umístěné tak, aby nebyly úplně 
na očích. (roura, za stromem, u sloupku apod.) Samozřejmě se může stát, že kontrolu 
někdo zničí. V tom případě je kontrola zrušená a nezapočítává se do výsledků. V 
případě, že kontrolu někdo zničil či jste ji nenašli, dejte nám vědět přes svoje trenéry, 
případně pošlete SMS zprávu na číslo 736600696 s číslem kontroly.  

Kdo nemáte možnost vytisknout si mapu, zeptejte se vašich trenérů, kde je možné si 
mapu půjčit a po dokončení ji zase vrátit na stejné místo.  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Honzovi Kittlerovi, našemu bývalému kolegovi 
a současnému učiteli na FZŠ Chodovická, kde se stará o řadu našich hráčů ve 
sportovní třídě. Po konzultaci s ním a s jeho svolením jsme využili formát školního 
běhu pro naše účely. Ještě jednou děkujeme! 

Přejeme hezký sportovní zážitek  

Užijte si to  

 

 


