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Orientační sporty
Orientační sporty jsou moderním outdoorovým odvětvím, kde je 
úkolem závodníka překonat na mapě vyznačenou trať v co 
nejrychlejším čase. Ta je tvořena tzv. kontrolami, na kterých se v 
terénu nachází oranžovo-bílý lampión a speciální elektronické 
zařízení k zaznamenání průchodu. Každý závodník nese svůj 
osobní čip, který vkládá do krabičky na kontrole. Průchod 
kontrolou (tzv. "oražení") je zaznamenám ve zlomku sekundy a 
poté může závodník pokračovat. Mezi jednotlivými kontrolami si 
závodník volí trasu dle svého uvážení – někdo obtížným terénem 
překonává kopec, jiný si jej naopak oběhne delší, ale rychlejší 
trasou po cestě. Odtud tedy pramení slovo orientační. O výsledku 
tak nerozhoduje jen sportovní výkonnost, ale i schopnost udržet 
chladnou hlavu a vybrat si optimální cestu terénem.

Zacitorientak.cz
Jednoduchá webová aplikace pro všechny nováčky nebo 
začátečníky. Zacitorientak.cz obsahuje kompletní seznam 
výukových map, areály pevných kontrol nebo lokální závody, ať už 
se jedná o oblastní žebříčky, zimní ligy nebo závod Přeboru škol. 
Některé kluby sem vkládají i své tréninky, kam může přijít také 
zájemce o orientační běh. Pokud se uživatel stránek rozhodne 
vyhledat nebo přímo vstoupit do nejbližšího klubu, získá zde 
kontakt na zodpovědnou osobu nebo webové stránky oddílu.

MS 2021
Velký svátek orientačního běhu zažije Česká republika v roce 2021. 
V termínu 3. – 10. července se v Doksech a okolí uskuteční 
Mistrovství světa v orientačním běhu. Nejlepší světoví běžci budou 
závodit v nejatraktivnějších terénech, které Česko nabízí. Vedle 
toho organizátoři připravují řadu doprovodných akcí, které může 
absolvovat úplně kdokoliv. Více najdeš na http://www.woc2021.cz.
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