Rozpis H.S.H Vysočina cup 2018

ROZPIS
25. ročník
H.S.H Vysočina cup 2018
HLAVNÍ SPONZOR:
Společnost H.S.H Sport od roku 1994 provozuje specializovanou prodejnu na OB potřeby +
e-shop orienteering.cz a zastupuje časomíru SPORTident elitní boty s hřeby VJ a TRIMTEX.
Současně je specialistou na sporttestery, hodinky, profesionální stopky a další sportovní
elektroniku. H.S.H Sport dodává kompletní sortiment chytrých hodinek s GPS a navíc
poskytuje autorizovaný servis na většinu z nich. Centrální prodejna je v Praze (u metra
Anděl), kde je také servisní středisko a hodinářství, nakupovat můžete také v několika
specializovaných e-shopech. H.S.H rovněž provozuje obchod SPOLECENSKE-HRY.CZ
s kompletní nabídkou stolních her pro děti i dospělé.

V LETOŠNÍM

ROCE OPĚT POŘADATEL VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM SPONZOREM NABÍZÍ ZÁVODNÍKŮM
ZAJÍMAVÉ AKCE:

■ startovné zdarma pro závodníky, kteří si od 5.5.2018 do uzávěrky přihlášek zakoupí u H.S.H Sport zboží na
prodejně za více než 4 000 Kč, nebo za více než 5 000 Kč na e-shopu a nebo za 6 000 Kč a více ve stánku na
závodech;
■ slosovací bonusy pro všechny účastníky H.S.H Vysočina cupu, kteří si po závodě vyčtou čip - každý den se
budou z vyčtených čipů losovat troje sportovní hodinky a další ceny;
■ hodnotné ceny ze sortimentu spolecenske-hry.cz i sportovního vybavení pro všechny kategorie, které
budou předávány při závěrečném vyhlášení výsledků;
■ další zajímavé akce, o nichž se postupně dozvíte na stránkách závodu (ceny a slevové bonusy na
sportovní vybavení pro účastníky doprovodných akcí).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY K VÝŠE UVEDENÝM AKCÍM NAJDETE NA
STRÁNCE ZÁVODU WWW.HSHVYSOCINACUP.CZ

POŘADATEL

SK Chrast, oddíl orientačního běhu

DATUM

13. – 15. 7. 2018

CENTRUM

Lipnice nad Sázavou (loc: 49°37'33.517"N, 15°25'14.905"E)

http://www.hshvysocinacup.cz
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KATEGORIE

D10N (linie), D10, D12B, D14B, D16B, D18B, D21E, D21A, D21B, D21C,
D35B, D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50B, D50C, D55B, D55C, D60,
D65, D70
H10N (linie), H10, H12B, H14B, H16B, H18B, H21E, H21A, H21B, H21C,
H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50B, H50C, H55B, H55C, H60B,
H60C, H65, H70, H75, H80, H85
Počet závodníků v kategoriích H21E, H21A, D21E, D21A je omezen
maximálně na 50, v kategorii H21B maximálně na 75. V případě velkého
počtu závodníků rozhoduje o rozdělení do jednotlivých podkategorií ranking
k 30. 6. 2018
P1, P2 (cca 3 a 6 km) - volné kategorie pro příchozí a začátečníky, lze se
přihlásit i na jednotlivé etapy, v těchto kategoriích se nevyhlašují celkové
výsledky. Kategorie P1 bude kratší a méně orientačně náročná než kategorie
P2.
HDR – kategorie pro rodiče s dětmi (linie).
Kategorie P1, P2, HDR nemají pevný startovní čas. Průchod startem se
registruje oražením startovací krabičky. Povinností účastníků těchto kategorií
je odstartovat maximálně v čase 150.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu
přihlášených.

PREZENTACE

Čtvrtek 12. 7. od 19:00 do 21:00 v centru závodu
Pátek 13. 7. od 11:00 do 14:30 v centru závodu
Prezentace na sobotní resp. nedělní etapu je možná během páteční resp.
sobotní etapy ve výpočetním centru závodu (s ohledem na jeho vytíženost).
V rámci hladkého průběhu prezentace vás prosíme, abyste přijeli včas.
Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce, na vyžádání
dostane vytištěný kompletní přehled plateb a přihlášek svého oddílu.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB
a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2018. Tratě mají směrné
časy přizpůsobeny vícedenním závodům.

ZISK LICENCÍ B
V kategoriích B (D12, D14, D16, D18, H12, H14, H16, H18) získává licenci
http://www.hshvysocinacup.cz
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B prvních 20% z celkového počtu závodníků, kteří jsou hodnoceni
v celkovém pořadí závodu a dokončili všechny etapy.
PROGRAM

Čtvrtek 12. 7. 2018

trénink

Pátek 13. 7. 2018

E1 – krátká trať – intervalový start
večer – sportovní a kulturní program

Sobota 14. 7. 2018

E2 – klasická trať – intervalový start
odpoledne a večer: pivní štafety a další
soutěže, párty

Neděle 15. 7. 2018

E3 – zkrácená trať – handicapový start
odpoledne: vyhlášení celkových výsledků

STARTY ETAP

E1 – 15:00 hod.
E2, E3 – 9:30 hod.

MAPY

Rozšířený prostor map Ústa pravdy a Zlatý voči použitých pro MČR na
krátké trati v r. 2017, měřítko 1:10 000, ekv. 5 m, stav 6/2017 (případné dílčí
revize), mapovali: Petr Mareček a Martin Kratochvíl,
mapy budou vodovzdorně upraveny

TERÉN

Pro vysočinu netypický terén, výrazně ovlivněný těžbou žuly. V prostoru se
nachází velké množství pozůstatků této činnosti - zatopené lomy, výsypky,
prohlubně apod. Převážně jehličnatý les s hustou sítí komunikací a dobrou
průběžností, kterou však místy narušuje podrost a kamenná pole ve svazích.
Nadmořská výška 450–620 m n. m.

VZDÁLENOSTI

SYSTÉM RAŽENÍ

Sportovní centrum – kemp

do 800 m

cíl (E1, E2 a E3)

v centru

sportovní centrum – starty (pro všechny etapy)

do 1.500 m

SPORTIdent, kontroly budou nastaveny pro kontaktní způsob ražení (v
posledních koridoru na startu bude umístěna krabička SIAC OFF).
Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou
SI čip zapůjčit od pořadatele za 50,- Kč/den (omezené množství,
doporučujeme využít jiné možnosti zapůjčení – od oddílových kolegů apod.).
Za ztrátu čipu se účtuje 1.000,- Kč.

http://www.hshvysocinacup.cz
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FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu: Petr Martinec
Hlavní rozhodčí: Jan Krejsa – R2
Stavitelé tratí: E1 – Josef Vítek – R2
E2 – Pavel Vítek – R3
E3 – Martin Krejsa – R3

PŘIHLÁŠKY

a) přednostně přes přihlašovací systém ORIS
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4405

b) omezeně na e-mail: prihlasky@obchrast.com
(předmět zprávy: „Přihláška HSH - XXX“ – XXX = zkratka oddílu)
Přihláška e-mailem bude zpoplatněna částkou 50 Kč/e-mail.
Přihláška posílaná e-mailem musí nutně obsahovat:
1) jmenný seznam závodníků (povinný formát přihlášky ČSOS v TXT
souboru).
2) kompletní a úplné informace:
základní identifikační údaje: název oddílu, kontaktní informace na
přihlašující osobu
podrobný výpočet vkladu
identifikace platby – kdy, kým, z jakého účtu, kolik a za koho bylo
zaplaceno
požadavky ubytování (požadavek uveden u každé osoby v přihlášce)
požadavek na půjčení čipu (neuvedení čísla čipu v přihlášce
neznamená požadavek na půjčení – místo čísla čipu je nutné napsat „P“
nebo slovo „Půjčit“ – na tomto základě bude závodníkovi naúčtováno
půjčovné)
VKLADY

do 10. 6. 2018

od 11. 6. 2018
do 24. 6. 2018

od 25. 6. 2018

300,-

450,-

600,-

150,-

200,-

300,-

Ostatní

400,-

600,-

800,-

Ostatní / 1 etapa

200,-

300,-

400,-

HDR

300,-

300,-

300,-

Kategorie
Do D/H14 včetně,
od D55 a H60
včetně, P1, P2
Do D/H14 včetně,
od D55 a H60
včetně, P1, P2
/ 1 etapa

http://www.hshvysocinacup.cz

Rozpis H.S.H Vysočina cup 2018

HDR / 1 etapa

100,-

100,-

100,-

Půjčovné za SI
kartu/den

50,-

50,-

50,-

Administrativní poplatek za změnu kategorie nebo jména
závodníka při prezentaci

100,- Kč

Využijte nabídky startovného ZDARMA. Více v úvodu rozpisu a na
stránkách závodu!
Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo:
2201027137 / 2010 u Fio banky
Variabilní symbol 88XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu dle
Adresáře ČSOS (naleznete v ORISu).
Uvádění variabilního symbolu je naprosto nezbytné pro hladký průběh
prezentace!
Pokud se budete dodatečně dohlašovat, prosíme, neposílejte nám na
účet peníze déle než v pondělí 9. 7. 2018 – po tomto termínu plaťte
v hotovosti na prezentaci!
Na prezentaci si s sebou vezměte kopii dokladu o zaplacení, v případě
námi neidentifikované platby tím výrazně urychlíte průběh prezentace.
PARKOVÁNÍ

50,- Kč za auto na celý pobyt
150,- Kč za autobus na celý pobyt
Poplatek bude vybírán na začátku pobytu při vjezdu do kempu nebo na
parkoviště, neposílejte nám ho prosím předem na účet s ostatními platbami!

UBYTOVÁNÍ

Stanový kemp:

12. – 15. 7. 2018

200,- Kč (osoba/pobyt)

Cena zahrnuje servis EKO-WC, pitnou a užitkovou vodu a ekologickou
likvidaci tříděného odpadu.
Děti do 5-ti let mají kemp zdarma, děti do 12-ti let za poloviční cenu.
INFORMACE

http://www.hshvysocinacup.cz
Petr Martinec, mobil: 775 570 339, E-mail: petr.martinec@gmail.com
Jan Krejsa, mobil: 733 164 668, E-mail: honza.krejsa@email.cz
http://www.hshvysocinacup.cz

Rozpis H.S.H Vysočina cup 2018
CENY PRO VÍTĚZE
První v každé kategorii v každé etapě obdrží diplom, vítězové třídenních
obdrží diplomy a věcné ceny (kategorie P nejsou vyhlašovány).
PROTESTY

UPOZORNĚNÍ

Písemně hlavnímu rozhodčímu s úhradou 200 Kč v hotovosti. Případné
protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu
hlavního rozhodčího (Jan Krejsa, Milheimova 2855, 530 02 Pardubice).
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je
poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý
závodník hradí ze svého zdravotního pojištění.

ŠKOLKA

V centru závodu. Školku povedou zkušené a pedagogicky kvalifikované
dívky. O vaše dítka bude dobře postaráno a vy si můžete vychutnat jedinečný
orienťácký zážitek v pěkných vysočinských lesích. Děti ze školky je nutné
vyzvednout nejpozději v čase uzavření cíle, prosíme však o vyzvedávání
vašich ratolestí co nejdříve po absolvování vašeho závodu

DOPROVODNÉ AKCE A ZAJÍMAVOSTI
Sportovní hry a doprovodné akce pro děti a dospělé (v případě
dostatečného zájmu), sprint/kros, pivní štafety, večerní diskotéka a další.
Jakýkoliv doprovodný závod nebude zahrnut do celkového hodnocení H.S.H
Vysočina Cupu.
Sledujte stránky závodu, vše bude postupně upřesněno.
Prodej sportovního zboží, občerstvení a ostatního sortimentu je možný jen na základě
dohody s ředitelem závodu.
Pořadatelé oddílu OB SK Chrast se těší na Vaši účast a věří, že Vám opět nabídnou pěkné sportovní
vyžití při pohodových vícedenních závodech 25. ročníku závodu H.S.H Vysočina cup.

Jan Krejsa

Petr Martinec

hlavní rozhodčí

ředitel závodu

http://www.hshvysocinacup.cz

