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ZÁKLADNÍ INFORMACE
21. ročník
H.S.H. Vysočina cup 2014
HLAVNÍ SPONZOR:
H.S.H. Sport s.r.o. je společnost s dvacetiletou tradicí v oboru
sportovních potřeb. Vedle sporttesterů, hodinek a další sportovní
elektroniky se věnuje i dalším speciálním oblastem potřeb pro
aktivní sportovce. Pro orientační běžce provozuje od roku 1994
jedinou specializovanou prodejnu vybavení na OB v Praze a také
specializovaný
e-shop s potřebami na OB na www.shop.orienteering.cz.
Kompletní nabídku lze nalézt na www.HSHsport.cz.
V LETOŠNÍM

ROCE POŘADATEL VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM SPONZOREM NABÍZÍ ZÁVODNÍKŮM
ZAJÍMAVÉ NABÍDKY:

 základní startovné ZDARMA pro závodníky, kteří si do prvního termínu
uzávěrky přihlášek (2. 6. 2014) zakoupí u H.S.H. Sport zboží za více jak 3000,- Kč
 slosovací bonusy pro všechny účastníky H.S.H. Vysočina cupu, kteří si po
závodě vyčtou čip (hodnotné ceny) - každý den se budou z vyčtených čipů
losovat sportovní hodinky
 hodnotné ceny pro všechny kategorie, které budou předávány při závěrečném
vyhlášení výsledků
 další zajímavé akce, o níž se postupně dozvíte na stránkách závodu (ceny a
slevové bonusy na sportovní vybavení pro účastníky doprovodných akcí)
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY K VÝŠE UVEDENÝM NABÍDKÁM NAJDETE
NA STRÁNCE ZÁVODU HTTP://WWW.HSHVYSOCINACUP.CZ

POŘADATEL

SK Chrast, oddíl orientačního běhu

DATUM

18. – 20. 7. 2014

CENTRUM

obec Salavice (loc: 49°20'7.209"N, 15°30'9.165"E)

KATEGORIE

D10N (linie), D10, D12B, D14B, D16B, D18B, D21E, D21A, D21B, D21C,
D35B, D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50B, D50C, D55, D60, D65,
D70
H10N (linie), H10, H12B, H14B, H16B, H18B, H21E, H21A, H21B, H21C,
H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50B, H50C, H55B, H55C, H60B,
H60C, H65, H70, H75, H80, H85
http://www.hshvysocinacup.cz
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Počet závodníků v kategoriích H21E, H21A, D21E, D21A je omezen
maximálně

na

50.

V případě

velkého

počtu

závodníků

rozhoduje

o rozdělení do jednotlivých podkategorií ranking k 30.6.2014
P1, P2 (3 – 5 km) - volná kategorie pro příchozí a začátečníky, lze se
přihlásit i na jednotlivé etapy, v této kategorii se nevyhlašují celkové
výsledky. Kategorie P1 bude o něco kratší a méně orientačně náročná, než
kategorie P2.
HDR – kategorie pro rodiče s dětmi (linie).
Kategorie P1, P2, HDR nemají pevný startovní čas. Průchod startem se
registruje oražením startovací krabičky.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie, v případě malého počtu
přihlášených.
PŘIHLÁŠKY

První termín přihlášek bude 2. 6. 2014. Další termíny budou upřesněny
v rozpise.

PROGRAM

Čtvrtek 17. 7. 2014

doprovodný noční závod

Pátek 18. 7. 2014

E1 – krátká trať – intervalový start
Večer – sportovně kulturní akce

Sobota 19. 7. 2014

E2 – klasická trať – intervalový start
Odpoledne: pivní štafety, mikrosprint
Večer: párty

Neděle 20. 7. 2014

E3 – zkrácená trať – handicapový start
odpoledne: vyhlášení celkových výsledků

STARTY ETAP

E1 – 15:00 hod,
E2, E3 – 9:30 hod.

MAPY

Budou připraveny nové mapy pro všechny etapy. Mapy budou v měřítku
1:10 000.

TERÉN

Terén Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati 2010. Ukázka
mapy Špičák.

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu: Petr Martinec
Hlavní rozhodčí: Michal Kuban – R2

http://www.hshvysocinacup.cz
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UBYTOVÁNÍ

Pro závodníky bude připraven stanový kemp, který bude otevřen od čtvrtka
17. 7. 2014 odpoledne.

INFORMACE

http://www.hshvysocinacup.cz
Petr Martinec, mobil: 724 048 597, E-mail: petr.martinec@gmail.com
Michal Kuban, mobil: 605 825 449, E-mail: kubanm@seznam.cz

CENY PRO VÍTĚZE
První v každé kategorii v každé etapě obdrží diplom, vítězové třídenních
obdrží diplomy a věcné ceny (kategorie P není vyhlašována).
DOPROVODNÉ AKCE A ZAJÍMAVOSTI
Noční orientační běh, který pořádá náš oddíl ve čtvrtek 17. 7. 2014 je
zařazený do Rankingu. Výsledky NOB se nezapočítávají do celkového
hodnocení H.S.H Vysočina Cupu.
V pátek večer a sobotu odpoledne budou připraveny zajímavé doprovodné
akce. Bližší informace najdete na stránkách závodu.
Sledujte stránky závodu, bude upřesněno v průběhu času.
Pořadatelé oddílu OB SK Chrast se těší na vaši účast a věří, že vám opět nabídnou pěkné
sportovní vyžití v malebném prostředí okolí Špičáku při pohodových vícedenních závodech
21. ročníku závodu H.S.H. Vysočina cup.

Michal Kuban

Petr Martinec

hlavní rozhodčí

ředitel závodu

http://www.hshvysocinacup.cz

