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Rozpis

Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trat i 2013
Veteraniáda České republiky v orientačním běhu na krátké trat i 2013
Závod českého poháru, Žebříčku A, Českého poháru veteránů,
Rankingu a Veřejný závod

Pod zášt itou senátora a starosty města Šumperk pana Zdeňka Brože

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu

Datum konání: 22. 6. 2013 (semif inále) a 23 .6. 2013 (f inále)

Centrum: Chata Junior Kunčice, místní část Starého Města pod Sněžníkem (GPS 50°11’43.850″N,
16°56’34.859″E)

Kategorie:

Mistrovství ČR – D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

Veteraniáda ČR – D35, D40, D45, D50,D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

Veřejný závod – T2, T4

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů
k soutěžím sekce OB 2013. V souladu s těmito předpisy budou i délky tratí, směrné časy vítězů a rozdělení
do kvalif ikačních a f inálových skupin.

Právo startu: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce
OB 2013

Klasif ikace závodu: jednorázový, denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na krátké trati

Systém ražení: Sportident, jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát, možnost zapůjčení čipů
pořadatelem za 40,-Kč na den

Info, kontakt:

web: http://mcrkt2013.ssu.cz

e-mail: severka(zavináč)razdva.cz

Zdenka Králová, ředitelka závodu – tel. 728 169 593

Petr Turczer, hlavní rozhodčí – tel. 739 324 013

Václav Král, zpracovatel přihlášek – tel. 603 545 642

Vklady:

H/D16 – 21: 320,-Kč za oba dny

H/D 35 – 75: 320,-Kč za oba dny

T2 a T4: 100,-Kč za den

http://mcrkt2013.ssu.cz/?page_id=4
http://goo.gl/maps/CVcJy
http://mcrkt2013.ssu.cz/
mailto:severka(zavin%C3%A1%C4%8D)razdva.cz


Závodníci registrovaní v sekci OB pro rok 2013 startující v mistrovských kategoriích (H/D16–21) neplatí při
přihlášení v řádném termínu vklady.

Přihlášky: do 2.6. 2013 4.6. 2013 v inf ormačním systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně a
pro neregistrované a případné zahraniční závodníky na mailovou adresu: severka(zavináč)razdva.cz
(přihláška je platná až po obdržení reply).
Přihlášky po termínu jsou za penalizaci 200,-Kč pro Mistrovství ČR a 100,-Kč pro Veteraniádu ČR, pozdní
přihlášky do kategorií T s navýšením 50,-Kč, po 7.6. 2013 není možné se přihlašovat do kategorií MČR a
Veteraniády, a to ani za zvýšený vklad, pozdější přihlášky jsou v omezeném počtu možné pouze do
kategorií T.

Platby: veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet SK Severka Šumperk. Číslo účtu:
1904881319/0800, variabilní symbol uvádějte číslo klubu podle Adresáře ČSOS.

Prezentace: v centru závodu

v pátek 21.6. 19,00 – 22,00 hod

v sobotu 22.6. 8,30 – 10,30 hod

Parkování: na parkovištích u lyžařských vleků, na parkovacích plochách v obci a na soukromých pozemcích,
parkování bude řízeno pořadateli, bude vybíráno parkovné 50,-Kč za osobní auto za víkend, 100,-Kč za
autobus za víkend (pokud přijedete autobusem, uveďte, prosím, tuto inf ormaci v přihlášce)

Start: intervalový v obou závodech,

sobota 00 = 12,00 hod,

neděle 00 = 9,30 hod.

Vzdálenosti:

parkoviště – shromaždiště: od 500 m do 2 000 m

shromaždiště – start: sobota 2100 m, s převýšením 65m (z toho 1500 m na začátek tréninkového
prostoru)

shromaždiště- start: neděle 1550 m, s převýšením 185 m

shromaždiště – cíl: 0 m

Ubytování: pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně ve Starém Městě za 60,-Kč za osobu a noc (počet
míst omezen, kapacita cca 100 míst), objednávejte v ORISU, platby zasílejte společně se startovným,
inf ormace o naplněnosti tělocvičny budou průběžně zveřejňovány na stránce závodu. Stanování nabízí RS
Krupá ve Starém Městě (viz odkaz ubytování na stránce závodu), stanování na shromaždišti není povoleno
(ani v oddílových stanech). Ucelené inf ormace o široké nabídce ubytování naleznete na stránce závodu pod
odkazem ubytování.

Mapa:

sobota: Kuní vrch, 1 : 10 000, ekv. 5 m, mapováno říjen 2012 – duben 2013

neděle: Kunčická hora, 1 : 10 000, ekv. 5 m, mapováno říjen 2012 – duben 2013

Autoři map: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Luděk Krtička (hlavní kartograf ), Vojtěch Král, Martin Poklop.
Použitý mapový klíč ISOM 2000, mapy budou v mapníku.

Terén: Horský terén, nadmořská výška 600-943 m n. m. Většinou jehličnatý les s dobrou průběžností, místy
snížená viditelnost. Nízká hustota komunikací. Výskyt značného množství kamenných kupek a dalších
antropomorf ních útvarů. Místy výskyt skalek a kamenných polí. Menší část prostoru tvoří louky s výskytem
kupek, samostatných stromů a remízků.
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Předchozí mapa: Kunčická hora (rok vydání 2000), vydal SK Severka Šumperk

Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1.
osobně a na adresu hlavního rozhodčího: Petr Turczer, Revoluční 2043/21, Šumperk 787 01

Občerstvení: po závodě v cíli, v centru závodu budou stánky s občerstvením zajišťované Chatou Junior a
f irmou PRO-BIO Staré Město

Upozornění: Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem
pořadatele.

Hlavní funkcionáři:

ředitelka závodů: Zdenka Králová

hlavní rozhodčí: Petr Turczer R1

stavby tratí semif inále: Luděk Krtička R1, Martin Poklop R2; f inále: Luděk Krtička R1, Vojtěch Král R2

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 19. 4. 2013.
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