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3. A 4. ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU ŠTAFET 2019
3. A 4. ZÁVOD ČESKÉ LIGY KLUBŮ 2019
2. A 3. ZÁVOD VYZÝVACÍHO POHÁRU ŽACTVA 2019
MISTROVSTVÍ HANÁCKÉ OBLASTI (DOROST A
DOSPĚLÍ) A OBLASTI VYSOČINA 2019
VEŘEJNÉ ZÁVODY
ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 2019 - ŠTAFETY
Pod záštitou starosty města Šumperka Mgr. Tomáše Spurného

POKYNY
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO OBA ZÁVODY
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. (KSU)
Datum:
Centrum /
/ shromaždiště:

11. (sobota) – 12. (neděle) května 2019
Rekreační areál Třemešek / 49°56'10.571"N,17°6'29.025"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:

Český pohár štafet 2019
Česká liga klubů 2019
Vyzývací pohár žactva 2019
Mistrovství Hanácké oblasti 2019 - dorost a dospělí (pouze sobota)
Mistrovství oblasti Vysočina 2019 (pouze sobota)
Veřejný závod

Typ závodu:

závod tříčlenných štafet s hromadným startem.

Kategorie:

Český pohár štafet 2019: D18, D21, H18, H21
Vyzývací pohár 2019: D12, D14, H12, H14
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Ostatní: D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195, MIX
Příjezd / dopravní
omezení:
upozorňujeme na dopravní omezení v obci Libina, kde je kvůli opravě mostu uzavřena
silnice Libina – Šumperk.
Závodníci (osobní automobily i autobusy) jsou povinni přijet na parkoviště po silnici
č. 44633 ve směru od Mladoňova. Příjezd ze směru od Třemešku vede přes
závodní prostor a je zakázán.
Parkování:

organizované pořadatelem. Dbejte prosím jejich pokynů!
osobní automobily
Osobní automobily parkují na louce soukromého majitele vedle silnice č. 44633 // mapa.
Bude vybíráno parkovné 50 Kč/automobil za oba dny.
V případě karavanů bude vybíráno parkovné 100 Kč/automobil za oba dny (noc).
autobusy
Autobusy vyloží závodníky vedle vjezdu na parkoviště pro osobní automobily a pokračují
dál směrem do obce Třemešek, kde je možnost se otočit na točně, a následně jedou
zaparkovat do areálu zemědělského družstva v obci Mladoňov // mapa.
Při cestě ze závodů se jedou autobusy otočit nejprve na točnu do obce Třemešek a
následně u vjezdu na parkoviště pro osobní automobily naberou závodníky.
Cesta z parkoviště na shromaždiště (1 450 m) bude značena oranžovými
fáborky.
Cesta zpět ze shromaždiště na parkoviště vede z velké části do prudkého kopce.
Mapka příjezdu a parkování je ke stažení také zde.

Prezentace:

pátek 19:00 – 21:00 v Šumperku na ZŠ Vrchlického // mapa
sobota 8:00 – 9:00 v Šumperku v centru závodu ČP ve sprintu // mapa
sobota 14:00 – 15:00 na Třemešku v centru závodu
neděle 8:30 – 9:00 na Třemešku v centru závodu (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní
sobotního závodu a případné změny pouze ve výjimečných případech – nemoc, zranění)

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum: 1 450 m / převýšení cestou zpět 95 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m
parkoviště – ubytování (ZŠ Vrchlického Šumperk): 15 km

Terén:

Horský les v jižní části CHKO Jeseníky v nadmořské výšce 470 - 720 m n.m. Jedná se o
kopcovitý terén se střídavou průběžností ovlivněnou četným výskytem horských hustníků
s minimálním množstvím sezónního porostu. Hustota komunikací je průměrná. V terénu
se nachází velké množství detailů (skály, kameny, kupky, bažinky, hustníčky,..). Běžecká
podložka odpovídá horskému terénu, ale vyskytují se zde i běžecky rychlé pasáže.

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.

Popisy kontrol:

pouze na mapách.

Klub vytrvalostních sportů Šumperk // www.ksu.cz
Český svaz orientačních sportů // www.csos.cz
Povinné úseky:

start -> začátek orientace (mapový start),
divácký úsek,
sběrná kontrola (číslo 100) -> cíl.
Blíže viz plánky centra.
Povinné úseky jsou značeny koridory. Dodržování povinných úseků bude kontrolováno
pořadateli. V případě jejich nedodržení bude závodník (a štafeta) diskvalifikován.

Divácký úsek:

po oba dny začíná uzlovou kontrolou, která není veřejná, a vede přes shromaždiště (viz
plánky centra).

Zak. prostory:

veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu (viz plánky centra) a cesty do
centra. Platí zákaz vstupu do oplocenek. Nedodržení zakázaných prostor bude trestáno
diskvalifikací.

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

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

Stánkový prodej:

bufet v centru s teplými nápoji (čaj, káva), studenými nápoji (pivo, limo, kofola) a s dalším
klasickým sortimentem (polévka, steak, klobásy, párky, rizoto, bramborový guláš,
borůvkové knedlíky atd.). Prodejní stánky se sportovním zbožím.

Šatny:

možnost postavení klubových stanů na shromaždišti ve vyznačeném prostoru. Přenocování
na shromaždišti není povoleno.

Mytí:

studené nekryté sprchy a lavory.

WC:

TOI-TOI v centru, neznečišťujte okolí centra.

Školka:

v centru závodu bude po oba dny v provozu školka pro nejmladší orienťácké naděje.
Žádáme rodiče, aby děti umisťovali do školky pouze na nezbytně nutnou dobu.

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.

Výdej map:

výdej map v neděli, po hromadném startu zbývajících úseků.

Protesty:

písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (Petr Turczer, Revoluční 14A, 787 01
Šumperk).

Jury:

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

Ubytování:

tělocvična a třídy Základní školy Vrchlického (adresa Vrchlického 1846/22, Šumperk) //
mapa.
Při prezentaci obdrží každý ubytovací poukaz (osoba/noc) s vyznačením místa ubytování.
Prosíme ubytované, aby tento poukaz nosili stále při sobě, bude kontrolován pořadateli při
ubytování a může být kontrolován zástupci škol.
Škola bude otevřena v pátek od 18:30 a v sobotu od 17:30. Škola bude uzavřena v sobotu
v době od 9:00 do 17:30. V neděli je nutné školu opustit do 9:00.
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Závodníci ubytovaní od pátku do neděle si mohou ponechat ve škole věci po celou dobu.
Vstup do tělocvičny (tříd) pouze po přezutí. Udržujte čistotu. Dbejte nočního klidu.
Parkování pro ubytované pořadatel neorganizuje. Je možné parkovat v okolních ulicích,
případně na parkovištích blízkých obchodních objektů.
Pro ubytované z pátku na sobotu platí přísný zákaz vstupu do prostoru sobotního závodu
Ćeského poháru ve sprintu (viz pokyny tohoto závodu) – porušení se trestá diskvalifikací
v rámci sobotního závodu Českého poháru ve sprintu.
Stravování:

ve stravovně Základní školy Vrchlického – budova naproti vchodu do školy. Na základě
objednávek obdrží stravenku na páteční či sobotní večeři závodníci při prezentaci. Jídlo
bude vydáváno v pátek v době od 20:00 do 21:00 hodin a v sobotu v době od 19:00 do
21:00 hodin. Žádáme ubytované, aby si jídlo vyzvedávali postupně a dbali pokynů personálu
stravovny.

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:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele
závodu.

Provoz v prostoru
závodu:
po oba dny se během závodu přebíhá silnice č. 44633 – provoz je zde minimální, přesto
prosím dbejte vlastní bezpečnosti.
Předpis:
Hlavní
pořadatelé:

Poděkování:

závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu
ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2019.
ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1)
stavitel tratí: Zdeněk Janů st. (R1), Zdeněk Janů ml. (R2)
Pořadatelé děkují vlastníkům lesa a pozemků parkoviště za vstřícnost a
umožnění uspořádání závodů.
Poděkování patří také všem partnerům Klubu vytrvalostních sportů Šumperk.

V Šumperku 7. května 2019
Pavel Paloncý
ředitel závodů

Petr Turczer
hlavní rozhodčí
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USTANOVENÍ PRO SOBOTNÍ ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU ŠTAFET
Soupisky:

Soupisky je nutno vyplnit prostřednictvím informačního systému ORIS, a to do pátku
10.5.2019 do 20:00 hodin pro sobotní závod štafet.
Na prezentaci již budou prováděny pouze změny.

Startovní čísla:

Budou vydávána na prezentaci. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla
nebude umožněno odstartovat. Počet teček uvedených na čísle je roven číslu úseku.
Startovní čísla se po doběhu v cíli vybírají.
Rozdělení čísel do kategorií je následující:
Kategorie St. číslo

Kategorie St. číslo

D12 551 - 572

H12 501 - 529

D14 451 - 480

H14 401 - 431

D18 351 - 390

H18 301 - 350

D21 101 - 135

H21 1 - 61

D105 721 - 724

H105 601 - 604

D135 771 - 780

H135 621 - 637

MIX 801 - 828
H165 651 - 654
Poznámka: v kategoriích D165, D195 a H195 není přihlášena žádná štafeta.
Start:

Hromadný po kategoriích ve vlnách od 16:00
Startovní vlna Kategorie
16:00 H21
16:05 D21, H105, MIX
16:10 D18, H12
16:15 D105, H18
16:20 D135, H14, H165
16:25 D12, D14, H135
Poznámka: v kategoriích D165, D195 a H195 není přihlášena žádná štafeta.
Případný hromadný start posledních úseků zbylých štafet bude ohlášen rozhlasem.

Mapa:

Barevný les, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav květen 2019, mapovali: Zdeněk Janů ml.,
Zdeněk Rajnošek, hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek, tisk: laser, rozměr: A4
Mapy jsou pro všechny kategorie vytištěny na voděodolný papír.
Zvláštní mapové značky:

černý křížek
hnědý trojúhelník
modrý čtverec

jiný umělý objekt
plošinka
studna

Mapa je aktualizována k 6.5.2019, kvůli kůrovcové a větrné kalamitě ale v prostoru
probíhají lesní práce, a tak může dojít k výskytu nových pasek a stahovacích cest, případně
dalším částečným změnám.
Parametry tratí:
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D12

Délka
[km]
2,3

Převýšení
[m]
90

Počet
kontrol
9

Délka po diváckém úseku
[km]
0,7

D14

3,4

130

12

0,7

D18

4,2

160

15-17

0,7 - 1,0

D21

5,0

185

19-20

1,0 - 1,1

D105

4,0 (3,7)

160 (145)

14

0,7

D135

3,7 (3,4)

145 (130)

12

0,7

D165

3,3 (2,8)

130 (125)

11 (10)

0,7

D195

2,9 (2,5)

115 (90)

11 (10)

0,7

H12

2,5

95

9

0,7

H14

3,7

155

14

0,9

H18

5,7

215

17-19

0,7 - 1,0

H21

7,2

275

25-26

1,0 - 1,1

H105

5,1 (4,7)

195 (170)

17

0,9

H135

4,5 (4,1)

175 (160)

14

0,7

H165

3,4 (2,9)

150 (120)

12 (10)

0,7

H195

3,3 (2,8)

130 (100)

12 (10)

0,7

MIX

4,0

160

12

0,7

Kategorie

Údaj v závorce udává parametry druhého (kratšího) úseku.
GPS tracking:

Členům vybraných štafet kategorie D21 a H21 budou přiděleny GPS jednotky, s nimiž jsou
povinni absolvovat závod.
Seznam vybraných štafet bude zveřejněn na stránkách závodu.
Závodníci si v centru u prezentace 10 – 30 minut před startem vyzvednou vestu. Následně
se 5 – 10 minut před startem znovu dostaví k prezentaci, kde jim pořadatel nainstaluje
GPS jednotku do vesty. V případě výrazné ztráty štafety bude na dalších úsecích GPS
jednotka přidělena jiným štafetám. O této změně budou závodníci informováni rozhlasem.
Závodníci odevzdají GPS jednotku i s vestou ihned po doběhu na prezentaci.
GPS záznam bude zpřístupněn po ukončení nedělního závodu.

Průběh závodu:

Závodníci 1. úseků startují hromadně z vymezeného prostoru, kam se po vynulování a
zkontrolování SI-čipu dostaví 3 minuty před startem své kategorie.
Upozorňujeme na částečně odlišnou organizaci shromaždiště při startu prvních úseků po
oba dny – viz plánky centra.
Všechny kategorie absolvují koridorem vyznačený povinný úsek od místa hromadného
startu/předávky k mapovému startu, který je vyznačen lampionem a transparentem
START.
Všechny kategorie probíhají koridorem vyznačeným diváckým úsekem přes shromaždiště,
poté nabíhají do závěrečné části tratě, jejíž délka je uvedena v tabulce výše. Divácký úsek
začíná pro všechny kategorie uzlovou kontrolou, která není veřejná.
Ze sběrné kontroly, která není přímo dostupná, běží závodníci koridorem vyznačený
povinný úsek. V terénu označeném místě (těsně za sběrnou kontrolou) odhazují mapu. Až
po naražení cílové kontroly dotykem rukou předávají štafetu.
Závodníci 2. a 3. úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují
svůj čip.
Závodníci 2. a 3. úseků si po předávce odebírají mapu samoobslužně ve vyznačeném
prostoru (mapa je viditelně označena číslem štafety a úseku – jednotlivé úseky jsou
barevně odlišeny – dbejte prosím důrazně na odběr správné mapy štafety – číslo
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štafety, úsek štafety) a koridorem pokračují na mapový start, který je vyznačen
lampionem a transparentem START.
U závodníků posledních úseků rozhoduje o umístění pořadí na cílové čáře. Cílová kontrola
je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat
doběhové pořadí až do okamžiku oražení cílové jednotky.
Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.
Vzorový start prvních úseků a vzorová předávka bude provedena v 15:40.
Upozornění:

tratě se kříží a zejména u kratších kategorií (např. Vyzývací pohár) je třeba pozorně
sledovat jejich zákres v mapě a hlídat správné pořadí kontrol. Ukázka níže.

Časový limit:

240 minut, uzavření cíle v 20:00.

Vyhlášení vítězů:

cca v 19:00. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích (vyjma
kategorie MIX).
Před vyhlášením sobotního závodu Českého poháru štafet bude provedeno vyhlášení
dopoledního závodu Českého poháru jednotlivců ve sprintu.
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USTANOVENÍ PRO NEDĚLNÍ ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU ŠTAFET
Soupisky:

Soupisky je nutno vyplnit prostřednictvím informačního systému ORIS, a to do soboty
11.5.2019 do 21:00 hodin pro nedělní závod štafet.
Na prezentaci již budou prováděny pouze změny.

Startovní čísla:

Budou vydávána na prezentaci. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla
nebude umožněno odstartovat. Počet teček uvedených na čísle je roven číslu úseku.
Startovní čísla se po doběhu v cíli vybírají.
Rozdělení čísel do kategorií je následující:
Kategorie St. číslo

Kategorie St. číslo

D12 551 - 573

H12 501 - 529

D14 451 - 480

H14 401 - 432

D18 351 - 389

H18 301 - 348

D21 101 - 129

H21 1 - 54

D105 721 - 724

H105 601 - 605

D135 771 - 777

H135 621 - 633

MIX 801 - 831
H165 651 - 653
Poznámka: v kategoriích D165, D195 a H195 není přihlášena žádná štafeta.
Start:

Hromadný po kategoriích ve vlnách od 10:00
Startovní vlna Kategorie
10:00 H21
10:05 D21, H105, MIX
10:10 D18, H12
10:15 D105, H18
10:20 D135, H14, H165
10:25 D12, D14, H135
Poznámka: v kategoriích D165, D195 a H195 není přihlášena žádná štafeta.
Případný hromadný start posledních úseků zbylých štafet bude ohlášen rozhlasem.

Mapa:

V Močálech, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav květen 2019, mapovali: Zdeněk Janů ml.,
Zdeněk Rajnošek, hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek, tisk: laser, rozměr: A4
Mapy jsou pro všechny kategorie vytištěny na voděodolný papír.
Zvláštní mapové značky:

černý křížek
hnědý trojúhelník
modrý čtverec

jiný umělý objekt¨
plošinka
studna

Mapa je aktualizována k 6.5.2019, kvůli kůrovcové a větrné kalamitě ale v prostoru
probíhají lesní práce, a tak může dojít k výskytu nových pasek a stahovacích cest, případně
dalším částečným změnám.
Parametry tratí:
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D12

Délka
[km]
2,8

Převýšení
[m]
80

Počet
kontrol
12

Délka po diváckém úseku
[km]
0,8

D14

3,4

100

13

0,8

D18

5,0

180

16-17

1,4

D21

5,9

180

19

1,1

D105

4,5 (4,2)

140

16 (14)

1,4

D135

4,3 (3,8)

160

15 (13)

0,8 - 1,4

D165

3,7 (3,5)

110

15 (13)

1,4

D195

3,0 (2,8)

90

12 (11)

0,8

H12

3,0

80

12

0,8

H14

3,6

110

15

0,8

H18

5,9

220

19

1,0

H21

8,4

245

27

1,4

H105

6,0 (5,3)

185

20 (18)

1,1

H135

5,7 (4,8)

185

20 (17)

0,8

H165

5,0 (4,3)

160

17 (15)

1,1

H195

3,5 (3,1)

105

13 (11)

1,1

MIX

4,3 (3,7)

150

14 (13)

0,8 - 1,4

Kategorie

Údaj v závorce udává parametry druhého (kratšího) úseku.
GPS tracking:

Členům vybraných štafet kategorie D21 a H21 budou přiděleny GPS jednotky, s nimiž jsou
povinni absolvovat závod.
Seznam vybraných štafet bude zveřejněn na stránkách závodu.
Závodníci si v centru u prezentace 10 – 30 minut před startem vyzvednou vestu. Následně
se 5 – 10 minut před startem znovu dostaví k prezentaci, kde jim pořadatel nainstaluje
GPS jednotku do vesty. V případě výrazné ztráty štafety bude na dalších úsecích GPS
jednotka přidělena jiným štafetám. O této změně budou závodníci informováni rozhlasem.
Závodníci odevzdají GPS jednotku i s vestou ihned po doběhu na prezentaci.
GPS záznam bude zpřístupněn po ukončení nedělního závodu.

Průběh závodu:

Závodníci 1. úseků startují hromadně z vymezeného prostoru, kam se po vynulování a
zkontrolování SI-čipu dostaví 3 minuty před startem své kategorie.
Upozorňujeme na částečně odlišnou organizaci shromaždiště při startu prvních úseků po
oba dny – viz plánky centra.
Všechny kategorie absolvují koridorem vyznačený povinný úsek od místa hromadného
startu/předávky k mapovému startu, který je vyznačen lampionem a transparentem
START.
Všechny kategorie probíhají koridorem vyznačeným diváckým úsekem přes shromaždiště,
poté nabíhají do závěrečné části tratě, jejíž délka je uvedena v tabulce výše. Divácký úsek
začíná pro všechny kategorie uzlovou kontrolou, která není veřejná.
Ze sběrné kontroly, která není přímo dostupná, běží závodníci koridorem vyznačený
povinný úsek. V terénu označeném místě odhazují mapu. Až po naražení cílové kontroly
dotykem rukou předávají štafetu.
Závodníci 2. a 3. úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují
svůj čip.
Závodníci 2. a 3. úseků si po předávce odebírají mapu samoobslužně ve vyznačeném
prostoru (mapa je viditelně označena číslem štafety a úseku – jednotlivé úseky jsou
barevně odlišeny – dbejte prosím důrazně na odběr správné mapy štafety – číslo
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štafety, úsek štafety) a koridorem pokračují na mapový start, který je vyznačen
lampionem a transparentem START.
U závodníků posledních úseků rozhoduje o umístění pořadí na cílové čáře. Cílová kontrola
je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat
doběhové pořadí až do okamžiku oražení cílové jednotky.
Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.
Vzorový start prvních úseků a vzorová předávka bude provedena v 9:40.
Upozornění:

opět doporučujeme pozorně sledovat zákres tratí v mapě a hlídat správné pořadí kontrol.

Časový limit:

240 minut, uzavření cíle ve 14:30.

Vyhlášení vítězů:

cca v 13:30. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích (vyjma
kategorie MIX).

