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1. ZÁVOD MANUFAKTURA ČESKÉHO POHÁRU 2019 

2. ZÁVOD INOV-8 CUP – ŽEBŘÍČEK A 2019 

1. ZÁVOD VYZÝVACÍHO POHÁRU ŽACTVA 2019 

5. ZÁVOD HANÁCKÉHO ŽEBŘÍČKU – JARO 2019 

ZÁVOD RANKINGU 2019 – KOEFICIENT 1,06 

ZÁVOD WORLD RANKING EVENT 2019 

VEŘEJNÝ ZÁVOD 

 

ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 2019 - SPRINT 
 

 

Pod záštitou starosty města Šumperka Mgr. Tomáše Spurného 
 

 

POKYNY 
 

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. (KSU) 

 

Datum: 11.5.2019 (sobota) 

 

Centrum / 

/ shromaždiště: Pavlínin dvůr / Sady 1. máje, Šumperk / 49°57'53.472"N,16°58'44.554"E // mapa 

Shromaždiště není kryté, ale je zde vyčleněný dostatek místa pro postavení oddílových 

stanů. Nestavte prosím oddílové stany mimo pořadatelem vymezené území. 

 

Druh závodu: Manufaktura Český pohár 2019 

 INOV-8 CUP – žebříček A 2019 

 Vyzývací pohár žactva 2019 

 Hanácký žebříček – jaro 2019 

 Ranking 2019 

 WRE Ranking 2019 

 Veřejný závod 

 

Typ závodu:  závod jednotlivců ve sprintu na trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 

 

Kategorie:  Český pohár 2019: W21E, M21E 

 

Žebříček A 2019: D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A 

 

https://mapy.cz/s/3qcwU
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Vyzývací pohár 2019: D12C, D14C, H12C, H14C 

 

Ostatní: D10C, D16C, D18C, D21A, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, H10C, H16C, 

H18C, H21A, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, HDR (trať pro rodiče s dětmi), 

P (příchozí) 

 

Příjezd / dopravní 

omezení: upozorňujeme na dopravní omezení v obci Libina, kde je kvůli opravě mostu uzavřena 

silnice Libina – Šumperk. 

 

Parkování: organizované pořadatelem. Pro hladký průběh parkování dbejte prosím jejich 

pokynů! 

 

osobní automobily 

Osobní automobily parkují na pořadatelem vymezených plochách soukromých vlastníků a 

města Šumperka: 

- parkoviště P1 / při příjezdu ze směru od Olomouce, resp. Hradce Králové bude 

přednostně zaplňováno parkoviště P1 (po zaplnění parkoviště P1 budou závodníci 

pořadateli posíláni na parkoviště P2 – dbejte pokynů pořadatelů) // mapa. 

- parkoviště P2 / zaplňováno přednostně při příjezdu ze směru od Jeseníku, resp. 

Rýmařova (po zaplnění parkoviště P1 také osobními automobily při příjezdu ze směru 

od Olomouce, resp. Hradce Králové – dbejte pokynů pořadatelů) // mapa. 

Příjezd na parkoviště P2 bude jednosměrný. Pro závodníky přijíždějící 

osobními automobily bude při příjezdu ze směru od Jeseníku, resp. 

Rýmařova v tomto směru uzavřena Jesenická ulice (v úseku mezi ulicemi 

Lidická a Uničovská). Závodníci tak daný úsek při příjezdu na P2 objedou 

po ulici Lidická a Uničovská a najedou na parkoviště P2 z ulice Jesenická, 

ale ve směru od Olomouce, resp. Hradce Králové – viz mapa příjezdu. 

Z protějšího směru není nájezd na parkoviště P2 možný. 

Po případném zaplnění parkoviště P1 a P2 budou závodníci parkovat dle pokynů 

pořadatelů. 

 

autobusy 

Autobusy vyloží závodníky na autobusovém nádraží v Šumperku // mapa. V souladu 

s pokyny pořadatelů zde i zaparkují nebo po zaplnění kapacity autobusového nádraží 

odjedou zaparkovat na pořadateli uvedené další možné parkoviště. 

 

Parkovné nebude vybíráno. Při příjezdu na každé z parkovišť obdrží závodníci od 

pořadatelů mapku s vyznačením přístupových cest na shromaždiště tak, aby minula 

zakázaný prostor. 

Nedodržení těchto přístupových cest bude trestáno diskvalifikací!!! 

Mapka zakázaného prostoru, parkování a přístupových cest je ke stažení také zde. 

Cesta z jednotlivých parkovišť na shromaždiště nebude značena. 

 

Vyšetřete si dostatečný čas pro parkování a cestu na shromaždiště. 

 

Šatny:  možnost postavení klubových stanů na shromaždišti ve vyznačeném prostoru. Nestavte 

prosím oddílové stany mimo pořadatelem vymezené území. 

 

Prezentace: pátek 19:00 – 21:00 v Šumperku na ZŠ Vrchlického // mapa 

sobota 8:00 – 9:00 v Šumperku v centru 

 

Vzdálenosti: parkoviště P1 – centrum: 1 200 m 

 parkoviště P2 – centrum: 650 m 

 výstupní místo autobusů – centrum: 750 m 

 ubytování (ZŠ Vrchlického Šumperk) – centrum: 1 800 m  

 centrum – start/karanténa: 250 m 

https://mapy.cz/s/3rIeh
https://mapy.cz/s/3rIeE
https://mapy.cz/s/3rIdr
https://mapy.cz/s/3rIZM
http://ksu.cz/cp2019/sklad/prijezd_spk.pdf
https://mapy.cz/s/3rGse
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centrum – cíl: 0 m 

 

Start: 00 = 10:00, intervalový, cesta značena modrobílými fáborky 

  

 Průběh startu: 

 čas -3 …  vstup závodníků do koridoru s označením příslušné kategorie a oražení SI-

jednotky CLEAR; 

 čas -2 … oražení SI-jednotky CHECK a případně SI-jednotky SIAC test; 

 čas -1 …  v posledním koridoru si závodníci vezmou mapu své kategorie, 

které jsou připraveny v boxech s označením kategorie. Mapy zde 

leží rubovou stranou nahoru a závodníci nejsou po vyjmutí mapy 

oprávněni mapu otočit a studovat trať. Dodržování tohoto 

pravidla bude hlídáno rozhodčím a v případě jeho porušení bude 

závodník diskvalifikován; 

 čas 0 …  závodníci mohou otočit mapu a vybíhají povinným úsekem na mapový start. 

 

Kategorie HDR startuje libovolně v čase od 12:10 (= 130). 

Kategorie P startuje libovolně v čase od 12:30 (= 150). 

 

Karanténa: pro všechny kategorie probíhá start z prostoru karantény. 

 Závodníci kategorií W21E, M21E, D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A, 

D21A, D21C, H21A a H21C jsou povinni opustit centrum a dostavit se do prostoru 

karantény nejpozději do 10:10 (= 10) a svůj příchod tam označit v kontrolní SI 

jednotce, poté již není možný návrat do centra. 

Závodníci všech ostatních kategorií mají umožněn vstup do prostoru karantény nejdříve 

od 11:40 (= 100) (vzdálenost startu od vstupu do karantény je cca 100 m). 

V prostoru karantény platí zákaz použití mobilních telefonů a jiné komunikační techniky. 

V prostoru karantény bude k dispozici přístřeší (dodržujte prosím pravidlo zákazu vstupu 

v obuvi do objektu!!!), pitná voda, WC (zákaz konání potřeby mimo WC pod hrozbou 

diskvalifikace), možnost odložení oblečení, které bude převezeno k cíli. 

V prostoru karantény si vybraní závodníci vyzvednou GPS (viz dále).  

 

Startovní čísla: se startovními čísly startují pouze závodníci kategorií W21E, M21E, D16A, D18A, D20A, 

H16A, H18A a H20A. Odběr startovních čísel samoobslužně v prostoru karantény. 

Závodníci jsou povinni připevnit si startovní čísla viditelně na hruď. 

 

Omezení obutí:  je zakázáno běžet v botách s hřeby. Doporučujeme atletickou obuv. 

 

Způsob ražení: SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent (včetně cílové) budou nastaveny do 

režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 

 Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického 

ražení razí závodníci do R-políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. 

Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna vždy při dolním okraji mapy vpravo. 

Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v soupisce. Ostatní mají možnost 

zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 40 Kč/den. 

Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. 

Vyčítání čipů bude umístěno bezprostředně za cílovým prostorem. 

 

Mapa: Šumperk, 1:4 000, E=2m, ISSOM 2007, stav květen 2019, mapoval: Zdeněk Rajnošek, 

tisk: laser, rozměr: A4 

 

 Mapy jsou pro všechny kategorie vytištěny na voděodolný papír. 

  

Zvláštní mapové značky: černý křížek  jiný umělý objekt 

 zelený křížek  padlý strom 
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Terén: nepravidelná horizontálně i vertikálně členitá oblast městské zástavby – historické centrum 

se systémem hradeb. Velké množství bočních uliček. V části prostoru členité parky a 

sídlištní zástavba. Omezený výskyt automobilové dopravy – pěší zóny. 

 

Parametry tratí: zveřejněny na stránkách závodu a v centru. 

 

Popisy kontrol:  k dispozici na shromaždišti a vytištěny na mapách. 

 

Povinné úseky:  start -> začátek orientace (mapový start), 

sběrná kontrola (číslo 100) -> cíl. 

 

Povinné úseky jsou značeny koridory (sběrná kontrola -> cíl), případně červenými fáborky 

(start -> začátek orientace). 

Dodržování povinných úseků bude kontrolováno pořadateli. V případě jejich nedodržení 

bude závodník diskvalifikován. 

 

Cíl: závod končí oražením cílové SI jednotky, která je nastavena do režimu bezdotykového 

ražení BEACON. 

 

Předp. časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS. 

 

Časový limit:  30 minut, uzavření cíle v 14:15. 

 

GPS tracking: členům vybraných závodníků kategorií D21 a H21 budou přiděleny GPS jednotky, s nimiž 

jsou povinni absolvovat závod. 

Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách závodu. 

Závodníci si v prostoru karantény 10 – 15 minut před startem vyzvednou vestu 

a pořadatel jim nainstaluje GPS jednotku do vesty. 

Závodníci odevzdají GPS jednotku i s vestou ihned po doběhu na prezentaci. 

GPS záznam bude zpřístupněn po ukončení sobotního závodu. 

 

Výsledky:  průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Průběžné výsledky a mezičasy 

budou dále dostupné na adrese https://liveresultat.orientering.se/. Konečné výsledky 

budou zveřejněny na stránkách závodu, resp. v informačním systému ORISu. 

 

Vyhlášení vítězů:  společně s vyhlášením výsledků odpoledního přidruženého závodů Českého poháru štafet 

na Třemešku. 

Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech v kategoriích Českého poháru, 

Žebříčku A a Vyzývacího poháru a dále závodníci na prvních místech ostatních kategorií 

(vyjma kategorie P). 

V kategorii HDR budou závodníci oceněni ihned po doběhu závodu ve sprintu. 

 

Zakázané 

prostory:  veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu, cesty do centra z jednotlivých 

parkovišť, cesta do centra z místa výstupu za autobusu a cesta do centra z ubytování (ZŠ 

Vrchlického Šumperk) – viz plánek města Šumperka s vyznačením přístupových zakázaných 

prostor a cest do centra. Vstup do zakázaných prostor platí do 14:00. 

Platí zákaz překonávání všech značek dle definice ISSOM2007 (v mapě je použita mapová 

značka 709 nepřístupná oblast, 714 dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast). 

 

                    
 

Nedodržení zakázaných prostor bude trestáno diskvalifikací. 

https://liveresultat.orientering.se/


Klub vytrvalostních sportů Šumperk // www.ksu.cz 

Český svaz orientačních sportů // www.csos.cz 

 

 

 

Občerstvení:  v cíli po doběhu voda, resp. voda se sirupem. 

 

WC:  veřejná WC a TOI-TOI v centru, WC a TOI-TOI v prostoru karantény, neznečišťujte 

okolí centra. 

 

Výdej map:  výdej map po startu posledních závodníků. Bude upřesněno rozhlasem. 

 

Protesty: písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (Zdeněk Janů, Králec 29, 788 20 Dolní 

Studénky). 

 

Jury:  Zdeňka Kozáková (TBM), Jan Fiala (ZBM), Jan Panchártek (PHK) 

 

Stánkový prodej:  bufet v centru s teplými nápoji (čaj, káva), studenými nápoji (pivo, limo, kofola) a základním 

dalším klasickým sortimentem. Kompletní sortiment bude v nabídce v bufetu v centru 

odpoledních přidružených závodů Českého poháru štafet. Po dokončení závodu 

doporučujeme přesun do centra přidružených závodů Českého poháru štafet. 

 

Školka:  v centru závodu bude v provozu školka pro nejmladší orienťácké naděje. Žádáme rodiče, 

aby děti umisťovali do školky pouze na nezbytně nutnou dobu. 

 

Ubytování: viz pokyny přidružených závodů Českého poháru štafet. 

 

Zdravotní 

zabezpečení:  Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude 

poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý 

účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 

Ochrana osobních 

údajů:  přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 

v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a 

v informačním systém ORIS. 

 V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování 

veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona 

č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní 

potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z 

vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 

 V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte toto, prosím, explicitně řediteli 

závodů. 

 

Upozornění:  Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena možnost 

zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle 

svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz 

bude uveden na stránce závodu. 

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele 

závodu. 

 

Provoz v prostoru 

závodu: závod bude probíhat za plného provozu chodců v dopolední víkendové špičce (zejména 

v parcích a na pěších zónách) – chovejte se ohleduplně. Tratě jsou vedeny tak, aby se 

v maximální možné míře vyhnuly silničnímu provozu – dbejte prosím vlastní bezpečnosti.  

 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu 

ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2019. 

 

Hlavní 

pořadatelé:  ředitel: Pavel Paloncý 

http://www.obpostupy.cz/
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hlavní rozhodčí: Zdeněk Janů st. (R1) 

stavitel tratí: Petr Turczer (R1), Zdeněk Rajnošek 

IOF Event Advisor: David Aleš 

    

Poděkování: Pořadatelé děkují městu Šumperk za podporu a pomoc s uspořádáním závodu. 

Poděkování patří také všem partnerům Klubu vytrvalostních sportů Šumperk. 

 

V Šumperku 7. května 2019 

 

 

Pavel Paloncý 

ředitel závodů 

 

 

Zdeněk Janů st. 

hlavní rozhodčí 

 

 

 

 

 




