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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 
 

 

ROZPIS 
 

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

 

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

 

Datum: 11.5.2019 (sobota) 

 12.5.2019 (neděle) 

 

Centrum: Rekreační areál Třemešek / 49°56'10.571"N,17°6'29.025"E // mapa 

 

Parkování: organizované pořadatelem na pozemcích soukromého majitele – bude upřesněno v 

pokynech. Ve vzdálenosti do 1 500 m od centra. Parkovné bude vybíráno. 

 

Typ závodu:  závod tříčlenných štafet s hromadným startem. 

 

Kategorie:  Český pohár štafet 2019: D18, D21, H18, H21 

 

Vyzývací pohár 2019: D12, D14, H12, H14 

 

Ostatní: D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195, MIX 

 

Přihlášky: do pondělí 29.4.2019 v IS ORIS ( https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4297, resp.  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4298 ). 

Výjimečně e-mailem: likas(at)ksu.cz (přihláška je platná po obdržení reply). 

 Dodatečné přihlášky po termínu budou přijímány dle možností pořadatele a za zvýšené 

startovné. 

 

Vklady:      do 29.4.  do 3.5.  po 3.5. 

 Český pohár štafet   650,- Kč  780,- Kč  980,- Kč 

 Vyzývací pohár   350,- Kč  400,- Kč  550,- Kč 

 Ostatní     500,- Kč  600,- Kč  750,- Kč 

zapůjčení SI-čipu   40,- Kč 

 

 Veškeré platby zasílejte na účet: 

 Název účtu:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 

https://mapy.cz/s/3qevF
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4297
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4298
mailto:likas@ksu.cz
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 Adresa:  Králec 29, 788 20 Dolní Studénky 

 Číslo účtu:  2459665339/0800 

 Banka:  Česká spořitelna, a.s. 

 Var. symbol:  19XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

 

 Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 

 

Prezentace: pátek 10.5.  19:00-21:00 Šumperk 

 sobota 11.5.   8:00-9:00 Šumperk 

 sobota 11.5.   14:00-15:00 Třemešek 

 neděle 12.5.   8:30-9:00 Třemešek 

 

Soupisky: zadáním do systému ORIS: 

- na sobotní závod do pátku 21:00; 

- na nedělní závod do soboty 20:00. 

Na prezentaci budou soupisky měněny pouze ve výjimečných případech (nemoc, zranění). 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 1 500 m 

 centrum – start: 0 m 

centrum – cíl: 0 m 

parkoviště – ubytování Šumperk: 15 km 

 

Start: sobota 

 hromadný po vlnách, 00 = 16:00 

 

 neděle 

 hromadný po vlnách, 00 = 10:00 

 

Mapa: po oba dny nová, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav květen 2019, hlavní kartograf: Zdeněk 

Rajnošek, tisk: laser, rozměr: A4 

Mapy budou pro všechny kategorie vytištěny na voděodolný papír. 

Ukázky mapy budou zveřejněny na webu závodu. 

Náhled předchozí mapy: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/mrtvy-muz-2001 

 

Způsob ražení: SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu 

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

Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. 
Možnost zapůjčení čipu (nikoliv SIAC) od pořadatele za cenu 40 Kč/závod. 

Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. 

 

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. 

 

Ubytování: pořadatel zajišťuje ubytování z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v tělocvičně v 

Šumperku. Cena za osobu a noc 90,- Kč. Pro ubytované z pátku na sobotu platí přísný 

zákaz vstupu do prostoru sobotního závodu Ćeského poháru ve sprintu – porušení se 

trestá diskvalifikací v rámci sobotního závodu Českého poháru ve sprintu. 

Pro ubytované je možnost objednání páteční a sobotní večeře ve školní jídelně. Cena 

večeře bude uvedena na stránkách závodu. 

 Požadavky na ubytování a případně večeři uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně 

s vkladem. 

Ubytování na postelích pořadatel nezajišťuje. 

Nocování v centru závodů mimo ubytované v Rekreačním areálu Třemešek není možné. 

 

Stravování: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem. 

 

Informace: e-mail: cp2019(at)ksu.cz  

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/mrtvy-muz-2001
mailto:cp2019@ksu.cz
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 stránka závodu: http://www.ksu.cz/cp2019/       

 

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

vítězné štafety sobotního závodu jsou stanoveny v H21 120 minut a v D18, H18 a D21 105 

minut. 

 

Protesty: písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (Petr Turczer, Revoluční 1686/14A, 

787 01 Šumperk). 

 

Upozornění: všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru 

závodu. 

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele 

závodu. 

 

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

ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2019. 

 

Doplňkové služby:  na shromaždišti bude zajištěno hlídání dětí (školka). 

 

Ochrana osobních údajů (GDPR): 

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

v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu 

závodů a v informačním systému ORIS. 

 

Fotografování:  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 to, 

prosím explicitně fotografovi. 

 

Hlavní pořadatelé:   

ředitel: Pavel Paloncý 

hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1) 

stavitel tratí: Zdeněk Janů st. (R1), Zdeněk Janů ml. (R2) 

    

V Šumperku 29. března 2019 

 

 

Pavel Paloncý 

ředitel závodů 

 

 

Petr Turczer 

hlavní rozhodčí 

 

 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 30. března 2019. 

 

 

http://www.ksu.cz/cp2019/

