
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
15. ročníku závodů v OB – "ŠUMAVSKÝ KUFR" 

20. a 21. září 2014 
 

Shromaždiště: sobota - osada Opolenec, příjezd po polní cestě přes obec Tuškov, odbočka u  
                                        autobusové zastávky, bude označeno. 
               P o z o r  !!!     příjezd  pouze přes Kašperské  Hory (oprava mostu za Bohdašicemi) 
                          neděle – areál bývalé školy v Zálesí u Drážova 

Prezentace: na shromaždišti  v sobotu  (12:30-13:00), v neděli  (8:30-9:00) 

Parkování:  sobota jen na louce před osadou, příjezd bude značen, 

                    neděle – jen na louce za obcí shromaždiště – bude vybíráno parkovné – 20,- Kč/auto 
                     Vzdálenosti parkoviště - shromaždiště: 350m (SO), 400m (NE) 

                     Oba dny dbejte pokynů pořadatelů 
                     Parkování přímo v obcích(Opolenec, Zálesí) je zakázáno! 

Start 00 – SOBOTA(middle) - 14:00 po modrobílých fáborkách 400 m, převýšení 40 m 
               – NEDĚLE(klasika) -  10:00 po modrobílých fáborkách 1300 m, cesta vede přes 
                                                            parkoviště  
Cíl  - shromaždiště – SOBOTA – 400 m  
                                     NEDĚLE – 1000 m – Pořadatelé žádají závodníky aby se po doběhnutí  
                                                         co nejrychleji dostavili k vyčítání na shromaždišti !!!!!!! 
Po oba dny je možnost, v případě potřeby,  přesunu z cíle přímo na start (dle mapy).  

Kategorie HDR a T3 startují v libovolném čase – nejpozději v čase 100, řiďte se pokyny startéra! 

Mapy: 
SOBOTA – "Borovina 2",   1:10 000,   E = 5 m,   stav 2014 
NEDĚLE – "Zahájený",   1:15 000 (kategorie H16-45 a D18-35) a 1:10 000 (ostatní kategorie),  
                                             E = 5 m,   stav po revizi  2014 
Rozměry mapy po oba dny 210 x 297 mm, mapy se po doběhu do cíle neodevzdávají, dodržujte fair 
play. 

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny!!!  

Časový limit: SOBOTA 120 min., NEDĚLE 160 min. 

Popisy kontrol: Na shromaždišti, samoobslužný odběr 
                           Kategorie "P" (uvedena v  propozicích) = T3 

Terén: Horský, tedy náročný, částečně kamenitý, s podrostem borůvky a zbytky po těžbě dřeva. Ale 
najde se i pěkný les! Doporučujeme tejpovat!!! 
 

Zvláštní mapové značky  
modrý křížek (x) -  napaječka pro dobytek 
zelený křížek (x) – vývrat 
zelené kolečko (o) – výrazný strom 
hnědý křížek (x) – 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,  
                      na shromaždišti po oba dny stánkový prodej  – svačiny můžete nechat doma! 



Jury: bude jmenována a uvedena na shromaždišti. 

Protesty písemně s vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího.      

WC –  sobota – TOITOI na shromaždišti     neděle – budova bývalé školy, zákaz vstupu v hřebíkách 
Mytí – sobota  - na shromaždišti není možnost, až v ubytovacích zařízeních 
            neděle – sprchy v budově bývalé školy - zákaz vstupu v hřebíkách 

Vyhlášení: Vyhlašování ihned po skončení závodu, v sobotu v cca 17.30 hod., v neděli v cca 
14.00 hod. První tři v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny, kategorie HDR všichni bez pořadí 
a HL a DL na dalších místech obdrží rovněž věcné ceny.  

V neděli též 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). 

Školka – pouze v neděli v prostorech shromaždiště 

Ubytování objednané přes přihlášky: 
Základní škola Kašp.Hory  - tělocvična – přesné informace obdrží oddíly (závodníci), kteří si 
ubytování objednali, v rámci sobotní prezentace. 

Zdravotní zajištění: závodníci startují na vlastní nebezpečí. V případě úrazu zajištěna první pomoc 
MUDr. Mária Patáková. Úrazy hlaste v prostorách vyčítání. 

 

 

 

Předem vám všem děkují za ukázněnost (rádi se do těchto prostor budeme chtít vrátit), a pěkné 
sportovní zážitky a příjemný pobyt všem přejí funkcionáři závodu: 

Ředitel závodu:  Martina Liberdová 
Hlavní rozhodčí:  sobota – Jakub Hulec             neděle – Ivo Šafařík 
Stavitelé tratí:  sobota – Pavla Hulcová         neděle – Václav Pelc  
Vedoucí startu:   Mária Patáková 
Technické zabezpečení (SI):Pavel Paták, Ondra Liberda 
 

Partneři a sponzoři závodu: Město Kašperské Hory, Město Strakonice, Kašperskohorské městské 
lesy, Statek Kašperské Hory, Správa NP a CHKO Šumava, ČUS – Sportuj s námi, Moira, Michal 
Lukeš, Lesy České republiky, Teplárna Strakonice, DDM Strakonice. 

 

 


