
 
Atlas Adventure 

 
 

Propozice 
 

ROZPIS ZÁVODU ATLAS ADVENTURE 2022 
 
Klasifikace závodu: 

• Mistrovství ČR mládeže do 21 let  
• Otevřený závod v extrémních sportech (věk nad 21 let) 
• Závod MČR mládeže je určen pro děti a mládež ve věku od 12-ti do 21-ti let. 
• Otevřený závod v extrémních sportech pro věk od 6 do 120 let. 

 
Pořadatel: Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. 
 
Datum: 3. -5. června 2022 
 
Místo: Zálesí - Budišov nad Budišovkou  
 
Účastníci závodí ve dvojicích (hlídkách) a jejich úkolem je absolvovat 
jednotlivé etapy závodu a posbírat co nejvíce bodů. Pravidla 
 
Závod se skládá z těchto disciplín: 

• Orientace: závodníci se budou pohybovat podle turistické mapy nebo mapy 
pro orientační běh (mapy dodá pořadatel). 

• Jízda na horském (trekovém) kole: převážně po vedlejších cestách a v lesním 
terénu. 

• Lezení na skále: cesty obtížnosti 3. – 6. stupně UIAA (dle kategorií), vše s 
horním jištěním, které zabezpečuje pořadatel. 

• Voda: nutná základní dovednost jízdy na lodi, účastníci musí být plavci (kánoe 
a vesty zajišťuje pořadatel). 

• Ostatní - volné disciplíny: překvapení pro závodníky. 

https://www.atlasadventure.cz/zadost-o-vymazani-dat


 
Soutěžní kategorie: 
A - 12-14 let (roč. nar. 2008, 2009, 2010), bez rozlišení s nesoutěžním 
doprovodem dospělého (bez startovného) 
B - 15-17 let (roč. nar. 2005, 2006, 2007), hoši/dívky/mix   
C - 18-21 let (roč. nar. 2001, 2002, 2003, 2004), hoši/dívky/mix 
S - smíšená hlídka (mladší 12-ti let v doprovodu dospělého – včetně ročníku 
2010) 
Ž – ženy 
M – muži 
X - mix 
Pozn.: Minimální počet účastníků pro otevření kategorií C, Ž, M, X mix jsou tři 
dvojice, jinak se kategorie slučují. 
 
Program závodu: 
Pátek 3.6.2022 
16:00 – 20:00 - prezentace 
21:00 výklad noční trati: Povinná účast závodníků! – neplatí pro kategorii S 
(dobrovolná účast, nezapočítává se) 
následuje start noční etapy (konec do 23:30) 
 
Sobota 4.6.2022 
7:00 – 8:00 výklad denní etapy 
8:15 - start denní etapy 
18:00 - uzavření denní etapy (následuje posezení u táboráku) 
  
Neděle 5.6.2022 
10:00 vyhodnocení(předpokládaný čas) 
  
Upozornění: 
Závod se uskuteční za každého počasí! Závodu se děti a mládež do 18 let 
zúčastní jen s písemným svolením rodičů (toto svolení je vybíráno u 
prezentace). Při prezentaci budou závodníci podpisem stvrzovat seznámení s 
pravidly, start na vlastní nebezpečí, souhlas s použitím fotografií pořízených 
při závodě pro prezentaci závodů a souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Odesláním přihlášky udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů 
(GDPR).  
  
Přihlášky: 
Přihlášky a platby evidujeme pouze v elektronické podobě, aktuální informace 
najdete na stránkách atlasadventure.cz. Přihláška je platná tehdy, je-li vaše 
platba (startovné, ubytování, stravné a tričko) zaevidována v platném termínu 
na našem bankovním účtu a to do 13. 5. 2022. 

https://www.atlasadventure.cz/ochrana-udaju
https://www.atlasadventure.cz/ochrana-udaju
https://www.atlasadventure.cz/registrace


 Startovné 
uhrazené do 6.5.2022: 

• A, B, C a S – 350 Kč/osoba 
• M, Ž a X – 550 Kč Kč/osoba 

uhrazené v termínu 7.5. až 3.6.2022 

• A, B, C a S – 550 Kč/osoba 
• M, Ž a X – 750 Kč Kč/osoba 

na místě: 

• A, B, C a S – 750 Kč/osoba 
• M, Ž a X – 1000 Kč Kč/osoba 

  
Startovné zahrnuje: občerstvení na trati, večerní párty, technický materiál a 
technické zabezpečení trati. 
  
Tričko: 
Je možné si objednat při přihlášení do 6. 5. 2022 za cenu 250,-Kč. 
  
Stravování: 
V přihlašovacím systému u přihlášek je možné si objednat: 

• sobotní večeři za cenu 145,-Kč 
• sobotní a nedělní snídani v ceně 95,- Kč 

V centru závodu bude v pátek otevřen bufet ( i čepované pivo). Občerstvení na 
trati a sobotní večerní opékání je jako vždy zajištěno. Hospoda zde není (až 
Budišov nad Budišovkou). 
  
Ubytování: 
Je zajištěno v komplexu Zálesí v Budišově nad Budišovkou variantách, 
rezervované ubytování je nutné uhradit spolu s přihláškou: 

• v budově (společné sociální zařízení) 250,- Kč/os./noc ve 4-6 lůžkových 
pokojích * 

• v chatkách 220,- Kč/os./noc.(společné sociální zařízení, bez zásuvky, bez 
topení nutno mít vlastní spacák) 

• ve vlastním autě 50 Kč/os/noc (zahrnuje: sprchu, mytí kol, WC) 



* v případě zájmu o pokoj se sociálním zařízením to uveďte do poznámky v 
rámci kapacit se pokusíme vyhovět (cena 280os/noc). 
  
Platby: 
Platbu uhraďte bankovním převodem na účet: 2601843520/2010, variabilní 
symbol bude vygenerován po odeslání přihlášky (do poznámky pak název 
hlídky). 
Doklad o zaplacení startovného vezměte k prezentaci v případě, že platíte na 
poslední chvíly. Přihláška a objednávka trička a večeře je závazná po přijetí 
platby na účet. 
  
Příjezd: 
Z Budišova nad Budišovkou směr Guntramovice. 
49.7992464N, 17.6037925E 
  
Povinná výbava jednotlivce: 
horské nebo trekové kolo, cyklistická přilba, sedací úvaz + 2ks karabin s 
pojistkou zámku, slaňovací pomůcka, smyčka pro odsednutí či sebejištění 
(min. pevnost 22kN), čelová svítilna, min. 0,5 l tekutin. 
Povinná výbava hlídky: 
buzola, telefon (kontakt předat při prezentaci), lékárnička = (desinfekce, 
obinadlo, termofolii, náplast, sterilní krytí) 
Doporučená výbava: 
Batoh, lezecké boty, magnezium, mapník na kolo, nářadí na kolo, náhradní 
duše a pumpička, obuv na běhání a dlouhé nohavice na OB, plavky, 
nepromokavá bunda (startuje se za jakéhokoliv počasí!), prostředek proti 
klíšťatům - na stanovišti u OB bude k dispozici. 
 
Informace: 
ředitel závodu: Martin Horňák, mob. 728 251 262, email: 
hornak.martin@centrum.cz, 
hlavní rozhodčí: Libuše Dobrá, mob. 732 570 780, email: 
libuse.dobra@gmail.com, 
pořadatel: Zuzana Kroutilová, mob. 777 058 484, email: zuuza@email.cz 
 



 


