
ZÁVOD V  ORIENTAČNÍM BĚHU (I CHŮZI) 

VELIKONOČNÍ SCORELAUF – OA NEVEKLOV 
 

Letos místo vajíček hledej kontroly! 

 
Kdy:  kdykoliv od 29. 3. do 6. 4. 2021 
Kde:   Konopiště, Benešov 
 
Kategorie:  studenti OA Neveklov 
  zaměstnanci OA Neveklov 
  absolventi OA Neveklov 

 
 
Povinné vybavení: nabitý telefon se staženou aplikací iOrienteering (během závodu nejsou data nutná); povolen 
doprovod rodinných příslušníků či blízkých přátel (dle aktuálních podmínek MZČR) 
 
Propozice a postup práce:  
Trať bude připravená jako scorelauf (volné pořadí kontrol – tedy není nutné běhat od 101 
do 118, pořadí si volíte sami). Nemusíte najít kontroly všechny, závod můžete ukončit 
kdykoli navštívením cíle nebo volbou v aplikaci (LEAVE EVENT EARLY). 
Na kontrolách nejsou klasické lampióny, ale speciální orientační QR kódy  
Každá kontrola je za 10 b. 
Časový limit je 120 minut – čas se měří od naskenování kódu START po naskenování kódu FINISH (penalizace za 
překročení časového limitu (-5b./min.). Není dovoleno používat navigaci (dodržuj fair-play). 
O pořadí rozhoduje 

1. vyšší počet získaných bodů 
2. nižší čas 

 
Příprava doma: 

1. stáhněte si do telefonu mapu s popisem kontrol, případně si mapu vytiskněte 
2. stáhněte si do telefonu aplikaci iOrienteering (Obchod Play / App Store) 
3. v aplikaci 

a. se zaregistrujte 
b. načtěte si závod zadáním kódu Shortcode: 68yMUQ nebo načtením QR kódu 

 
  



V terénu:  
1. Dojděte na start, který je u Neptunovy kašny u zámku Konopiště. 
2. Vypněte si v telefonu GPS (dodržujte fair-play). 
3. Asi 15 metrů od kašny roste jírovec maďal (kaštan) – v mapě označený trojúhelníkem        , 
4. na něm najděte startovní QR (START) – naskenujte ho v aplikaci a začne Vám běžet čas. 
5. Běhejte nebo procházkujte, skenujte kontroly, které najdete. 

 
Rozměr QR kódu na kontrole je cca 5x5cm, umístění je voleno tak, aby nedocházelo k jejich krádežím a 
poškození. Jsou umístěny na stromech ve výšce očí na straně odvrácené od cesty. 
Samozřejmě se může stát, že kontrolu někdo zničí. V tom případě je kontrola zrušená a nezapočítává se do 
výsledků. 
 
POZOR: v parku mohou probíhat i závody jiných kategorií. Pokud se naskenování nalezeného kódu v aplikaci 
nepodaří, patří pravděpodobně do jiného závodu. 
 

6.  Běžte do cíle – v mapě dvě kolečka          a naskenujete cílový kód (FINISH) 
 
Odeslat výsledek (Upload) můžete i později, aplikace bude vyžadovat přístup k datům (wifi). 
 
(Postup práce s aplikací – zde: https://heidler.github.io/dvz/orienteering/ - je v českém jazyce) 
 
Startovné:  Neplatí se. 
 
Ceny: Každý účastník získá digitální diplom. 
 
Výsledky: Budou vyhlášeny ve středu 6. dubna 2021 
 
Startujete na vlastní nebezpečí, dodržujte zásady bezpečnosti a aktuální epidemiologická opatření. 
Oceňujeme fotoreportáž z trati, komentáře a sdílení zážitků, využijte mail telocvik@oaneveklov.cz a sociální 
sítě školy (instagram, facebook). 
 
 
 

komise TEV 
OA Neveklov 
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