
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

16. ročníku závodů v OB – "ŠUMAVSKÝ KUFR" 

3. a 4. září 2016 

Příjezd: Příjezd na parkoviště je značen od silnice Kašperské Hory – Nezdice na Šumavě od odbočky 

na parkoviště u hradu Kašperk (osada České domky). Příjezd vede 1,5 km po neasfaltové 

lesní cestě, která je hlavní turistickou trasou na hrad Kašperk – zvýšený pohyb turistů, 

jeďte prosím pomalu!!! 

Parkování: louka u osady Nové Dvory. Oba dny dbejte pokynů pořadatelů.  

Centrum: okolí chalupy Nadějov u Třísků, vzdálenost z parkoviště 270 m, převýšení 15 m. V centru 

závodu je prezentace, vyčítání, občerstvení, party stan s lavicemi, TOI TOI a cíl po oba dny. 

Při pobytu v centru závodu dodržujte prosím prostor vyznačený pořadateli, nevstupujte do 

prostor ohrazených páskou! Nekrmte žádná domácí zvířata!!! Děkujeme za ukázněnost, 

rádi bychom se do těchto prostor v budoucnu vrátili. V centru není prostor pro oddílové 

stany. Pro stany využijte parkovací louku s překrásným výhledem na hrad Kašperk.  

Start 00 – SOBOTA (middle) - 14:00 po modrobílých fáborkách 250 m bez převýšení 

 – NEDĚLE (klasika) - 10:00 po modrobílých fáborkách 230 m bez převýšení 

Cíl – SOBOTA – v centru  

  – NEDĚLE – v centru  

Pořadatelé žádají závodníky, aby si po doběhnutí co nejdříve vyčetli čip!! 

Kategorie HDR startuje v čase 00 – 30 a 60 – 100, kategorie P startuje v libovolném čase 

do času 100. Řiďte se pokyny startéra. 

Mapa:  Sedlo - Kašperk, stav 2015, aktualizace (co jsme potkali při stavbě tratí) léto 2016. 

měřítko: – SOBOTA: kategorie: P, HDR, HDL, HD10–18 a HD 35–65: 1:7 500, E = 5 m 

(pozor změna oproti rozpisu), ostatní: 1:10 000, E=5 m, 

– NEDĚLE: všechny kategorie: 1:10 000, E = 5 m. 

Rozměry mapy po oba dny 210 x 297 mm, mapy se po doběhu do cíle neodevzdávají, 

dodržujte fair play. Pro kategorii HDR k dispozici mapy i pro doprovod. Mapy nejsou 

vodovzdorně upraveny, v případě nepříznivého počasí bude na startu omezený počet 

mapníků. Tisk map: Kartum spol s r. o. 

Časový limit: SOBOTA 120 min., NEDĚLE 180 min. 

Upozornění: U velkých luk mohou být ohradníky (bez proudu). 

Na mapě jsou fialově vyšrafovány zakázané prostory (soukromé pozemky, pro lepší 

orientaci nejsou vybarveny olivově zelenou / značkou privat). 

Popisy kontrol: Na shromaždišti, samoobslužný odběr. 

Občerstvovačka: pouze v neděli a pouze pro nejdelší kategorie. Formou samoobsluhy u kontroly, 

budou přichystány lahve s vodou. 

Terén: Horský, tedy náročný, částečně kamenitý, místy se sezónním podrostem. Doporučujeme 

tejpovat a zakrýt spodní končetiny!! 

Zvláštní mapové značky: 

 umělý objekt  výrazný strom 

 vývrat  plošinka 

Systém ražení: Sportident, v případě poruchy zařízení razit do políček "R" na mapě. Při ztrátě 

půjčeného čipu požadujeme náhradu 800,- Kč.  



Občerstvení:  v cíli šťáva s vodou, 

v centru po oba dny bufet – pivo, nealko, káva, čaj, buřtguláš, párky, sladké, kozí sýry, 

šumavský med. 

Jury:  bude jmenována a uvedena na shromaždišti. 

Protesty: písemně se vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího. 

WC:  TOI TOI v centru závodu. 

Mytí:  na shromaždišti není možnost, až v ubytovacích zařízeních. 

Vyhlášení: Vyhlašování ihned po skončení závodu, v sobotu cca v 17.30 hod., v neděli rovněž 

cca ve 14.00 hod. První tři v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny, kategorie HDR 

vyhlášeni všichni závodníci bez pořadí, v kategoriích HF a DF závodníci i na dalších místech 

obdrží rovněž drobné ceny.  

V neděli tradiční ceny v soutěžních kategoriích – Šumavský rychlík (závodník 

s nejrychlejším časem na km), Šumavská šipka (závodnice s nejrychlejším časem na km), 

Šumavský kufr (závodník, jenž druhému v pořadí uštědří největší "kládu", podmínkou je 

min. 6 startujících v kategorii, cenu nelze získat v kategoriích HL, DL, P, H21K a D21K). 

Ubytování objednané přes přihlášky: Nová sportovní hala u základní školy v Kašperských 

Horách. Vstup do ubytování v SO od 17 00 hod., vyklidit v NE do 9 00 hod.. Jedná se 

o novou budovu, prosím dodržujte čistotu a pořádek. ZÁKAZ konzumace jídla a pití 

na hrací ploše, zákaz vstupu ve venkovní obuvi!!! 

Zdravotní zajištění: závodníci startují na vlastní nebezpečí. V případě úrazu zajištěna první pomoc 

MUDr. Mária Patáková. Úrazy hlaste v prostorách vyčítání. 

Pozávodní vyžití:  

 Seismologická stanice v Amálině údolí (sobota, prohlídky 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) 

 Město Kašperské Hory – komentovaná prohlídka  

 Muzeum motocyklů (Kašperské Hory), Šumavské muzeum (Kašperské Hory), Muzeum 

hasičské techniky (Stachy) 

 Sklárna Annín 

 Rozhledna na Sedle, na Javorníku 

 hrad Kašperk (10:00-17:00 – poslední prohlídka v 16:00) 

 Pustý Hrádek 

Vstup na hrad Kašperk a pustý Hrádek je možný po značených turistických stezkách před 

závodem, či po doběhu závodníka během trvání závodu. Prosíme o dodržování Fair play a 

umožnění ostatním závodníkům realizovat závod samostatně.  

Předem vám všem děkují za ukázněnost, pěkné sportovní zážitky a příjemný pobyt přejí 

funkcionáři závodu: 

Ředitel závodu: Martina Liberdová 

Hlavní rozhodčí: Miloš Fiala 

Stavitelé tratí: Pavla Hulcová, Jakub Hulec  

Vedoucí startu:  Mária Patáková 

Technické zabezpečení (SI): Ondra Liberda 

Zvláštní poděkování patří manželům Třískovým, kteří poskytli prostory své chalupy Nadějov, i přes 

probíhající stavební práce na nově budovaném ubytování, stejně tak i všem ostatním partnerům a 

sponzorům závodu. 



Plánek centra – sobota i neděle  Partneři a sponzoři 

závodu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závody jsou součástí sportovního projektu České unie sportu 

"Sportuj s námi!" 

 
 

 

 

 

 

 

 

NNNAAADDDĚĚĚJJJOOOVVV   
Třískovi (602 465 348) 


