
Co je to IORIENTEERING

IORIENTEERING je aplikace, která nahrazuje kleště/průkaz případně jiná záznamová zařízení 
pro OB. Je to zcela bezkontaktní, tedy pokud se z antivirových důvodů chcete vyhnout kontaktu s 
SI jednotkou nebo kleštěmi, tady opravdu  na nic cizího nesaháte. Pouze svým telefonem skenujete 
QR kody.

Je potřeba chytrý telefon, tedy nesete s sebou něco navíc, ale stejně většina mládeže telefon s sebou 
nosí pořád. V průběhu tréninku/závodu aplikace nevyžaduje zapnutá data ani GPS. Aplikace 
nezaznamenává trasu, pouze si ukládá časy, kdy byl naskenován každý QR kód .

návod k použití:

• doma si nainstalujete appku IORIENTERING, je to zdarma a je to  pro Android i Apple

• zaregistrujete se, vyrobíte si uživatelské jméno a moc prosím, vyrobte si takové, aby z toho 

bylo poznat, kdo to je 🙂

• v aplikaci si nahrajete informace o tréninku (Load an Event ) buď naskenování Setup kódu 

nebo ručním zadání Event kódu, toto bude uvedeno na stránce tréninku. Na tuto činnost 
potřebujete přístup na internet, tedy pokud nemáte v telefonu zapnutá data, musíte si Setup 
kód /Event kód nahrát doma na wifi ještě před tréninkem. V průběhu závodu/tréninku již 
přístup na internet není potřeba, pouze až po ukončení tréninku, až budete svůj výsledek 
nahrávat na server.

• na startu závodu si v aplikaci naskenujete QR kód startu, od tohoto okamžiku vám běží čas. 

Dále u každé kontroly naskenujete QR kód kontroly a v cíli QR kód cíle.

• výsledek pak uložíte na server (Upload), samozřejmě až budete na internetu, můžete se pak i

podívat na web https://www.iorienteering.com/dashboard/results, název akce je 

GBM-Trenink

• Všechny zimní tréninky budou používat stejné nastavení Eventu (Setup kód /Event kód  

zůstává stále stejný) , takže na každý další trénink  v appce v telefonu vyberete položku RE-
RUN EVENT, pak naskenujete start a běžíte.  Není nutno skenovat znovu Setup kód.  Na 
internetu jsou pak uloženy všechny časy tréninků rozlišené podle datumu/hodiny.

• Kdo nemá vhodný telefon nebo nechce telefon nosit s sebou, tak může kontroly obíhat jen 

tak bez ražení a čas si změří sám.


