
Š u m a v s k ý    k u f r 
15. ročník  

Rozpis dvojzávodu v orientačním běhu 
 

Pořadatel:  OOB TJ Kašperské Hory a OB Strakonice 
 
1. závod 

Middle Sobota 20. 9. 2014 – 17. závod žebříčku západočeské oblasti a  
9. závod Jihočeského žebříčku - krátká trať 

Shromaždiště Opolenec – příjezd od Tuškova  1,8 km po neasfaltované cestě 
[GPS: 13.5219°E,49.1602°N] 

Prezentace od 12:30 do 13:00 hod (je možné odprezentovat oba závody) 
Start 00 = 14:00 

 
 
2. závod 

Klasika Neděle 21. 9. 2014 – 18. závod žebříčku západočeské oblasti a 
10. závod Jihočeského žebříčku –  klasická trať 

Shromaždiště Zálesí u Drážova, (GPS: 13.7232°E,  49.1631°N] 
Prezentace 8:30 až 9:00 hod 
Start 00 = 10:00 

 
 
Kategorie: H,D L, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, HDR (děti s doprovodem, linie), 

P (tréninková trať pro dospělé začátečníky).  
 
Mapa:  Sobota: “Borovina 2“, 1:10 000, E = 5m, stav po revizi  léto 2014 
                        Neděle: "Zahájený", 1:15 000 kategorie HD16 – 35, 1: 10 000 ostatní kategorie 
                        E = 5m, stav  po revizi léto 2014 

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. Rozměr mapy po oba dny je A4. 
 
Vyhlášení: Vyhlašování samostatně po každém závodě, celá kategorie HDR a dále první 

3 závodníci v kategorii, při nedělním závodě vyhlášení 3 zvláštních cen 
(Šumavský kufr, Šumavský rychlík a Šumavská šipka).  

Předpis:  Soutěží se dle platných pravidel pro závody OB a Soutěžního řádu ČSOB 
 
Systém ražení: Sportident (lze použít i nové čipy řady 8 a 9) pro všechny kategorie po oba dva 

 dny, číslo čipu nebo požadavek na zapůjčení uvést do přihlášky. Půjčovné na 
závod 20 Kč, za ztrátu požadujeme náhradu 800 Kč. 

 
Ubytování: Základní škola v Kašperských Horách, vlastní spací pytle – 60 Kč na osobu, další 

možnosti ubytování na webové stránce města 
http://www.sumavanet.cz/khory/ubytovani.asp 

Vklady: H,D 16 - 65 70,- Kč za jeden závod 
ostatní 40,- Kč za jeden závod 



Po termínu přihlášek dle možností pořadatele u soutěžních kategorií 
za dvojnásobný vklad.  

Úhrada vkladů: společně s poplatkem za ubytování lze provést převodem na BÚ – číslo účtu  
244813366/0300 – var. symbol 27xxxx (kde xxxx je číslo oddílu dle svazového 
adresáře), oddíly zpč oblasti mohou hotově při prezentaci    

  
Přihlášky:  V termínu do 13. 9. 2014 v systému ORIS včetně požadavku na ubytování v ZŠ 

nebo zapůjčení čipů.  
Mimořádně lze přihlášku zaslat i elektronicky na   milos.fiala@centrum.cz. 
V přihlášce uvést mimo jména, kategorie a registračního čísla vždy, na který 
závod (1., 2. nebo oba), číslo SI nebo požadavek na zapůjčení a požadavek na 
ubytování. 

 
Informace:     http://www.sumavskykufr.cz 

Ing. Miloš Fiala – mobil 731 530 227 nebo domů 376 582 420  
 
Funkcionáři:  ředitel závodu:  Martina Liberdová 
   stavitel tratí sobota:   Pavla Hulcová R3 
            neděle:                Václav Pelc R3   

  hlavní rozhodčí sobota:  Jakub Hulec R3 
        neděle:  Ivo Šafařík R3 

  technické zabezpečení (SI):   Pavel Paták, Ondřej Liberda 
 

Závody jsou součástí sportovního projektu České unie sportu "Sportuj s námi!" 

 
Partneři a sponzoři závodu: 

 

                         
 

           


