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Rumpál vícedenní 2018 
 

 

ROZPIS 
 

 
Pořádající orgán: TJ Slovan Luhačovice oddíl orientačního běhu  (LCE)  
 
Datum: 3 . (pátek) - 5. (neděle) srpna 2018 
 
Centrum: sportovní areál hotelu Vega  // mapa 
  
Druh závodu: 
3etapové závody jednotlivců 
 
pátek - sprint sobota - zkrácená trať neděle - krátká trať  
Ranking - 1,00 koeficient Ranking - 1,00 koeficient Ranking - 1,00 koeficient 

(cca 75% délky klasické tratě) 
 
Hodnocení:  Start všech etap je intervalový a o konečném umístění rozhoduje součet časů všech tří 
etap 
 
Kategorie:  
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, 
H65, H75, HD10N, P, T, HDR (trať bez fáborků) 
 
Přihlášky: 1. termín  do pondělí 25. 6. 2018 23:59 

2. termín do pondělí 16. 7. 2018  23:59 
3. termín do pondělí 30. 7. 2018  23:59 

v informačním systému ORIS: http://oris.orinetacnisporty.cz/rumpal 
Ve výjimečných případech na e-mail prihlasky.rumpal@gmail.com (přihláška je platná po obdržení 
potvrzení). 
Dodatečné přihlášky po 3. termínu pouze v platném formátu ČSOS 
 
 

Vklady: Všechny etapy Jedna etapa 

kategorie 1. termín 2. termín 3. termín 1. termín 2. termín 3. termín 

datum 25. 6. 23:59 16. 7. 23:59 29. 7. 23:59 25. 6. 23:59 16. 7. 23:59 29. 7. 23:59 

DH10-14 250,- 300,- 350,- 90,- 120,- 150,- 

DH16-65, H75 350,- 400,- 450,- 120,- 150,- 180,- 

T, P, HD10N, HDR 150,- 200,- 250,- 50,- 70,- 90,- 

půjčovné SI čipu (za den) 30,- Kč 
 
Veškeré platby zasílejte na účet: 
Banka: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 1417642329/0800 
SWIFT (BIC)  GIBACZPX 
IBAN: CZ59 0800 0000 0014 1764 2329 
Var. symbol: 8XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

http://../Documents%20and%20Settings/Administrator.SLEZ-77CA641CA0/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/M1U1KVGR/www.ob-luhacovice.cz
http://../Documents%20and%20Settings/Administrator.SLEZ-77CA641CA0/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/M1U1KVGR/www.csos.cz
https://mapy.cz/s/2yXhD
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4417
mailto:prihlasky.rumpal@gmail.com


 Prezentace:  pá 3. 8. 2018 13:30 - 16:00 v centru závodu (areál hotelu Vega) 
 so 4. 8. & ne 5. 8. 20188:00 - 9:00 v centru závodu 

 
Vzdálenosti: parkoviště - centrum: do 100 m  

centrum - start E1: do 2300 m 
cíl E1 - centrum: 1300m 
centrum - start E2: do 4000m 
cíl E2 - centrum: 2500m 
centrum - start E3: do 500m 
cíl E3 - centrum: 0m 
 

Doprava na etapy:  pořadatel nezajišťuje, na jednotlivé etapy se lze dopravit autem s omezenou 
možností parkovaní, proto doporučujeme dopravu zejména na E2 na bicyklech. 
 
Start:  intervalový E1: start 00 = 17:00 

E2: start 00 = 10:00 
E3: start 00 = 10:00 

 
Mapy:   
E1 - POZLOVICE - MĚSTYS, 1:5000, E=2,5m, ISSOM 2007, stav červenec 2018, hlavní kartograf: 
Marek Cahel 
 
E2 - LUHAČOVICE - NAD PŘEHRADOU 10, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav březen 2018, hlavní 
kartograf: Zdeněk Lenhart, mapovali: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Bohumil Háj (vyjma kategorií 
DH16-21, které běží na 1:15000) 
E2 - LUHAČOVICE - NAD PŘEHRADOU 15, 1:15 000, E=5m, ISOM 2017, stav březen 2018, hlavní 
kartograf: Zdeněk Lenhart, mapovali: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Bohumil Háj (kategorie DH16-21) 
 
E3 - LUHAČOVICE - VEGA 2018, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav duben 2018, hlavní kartograf: 
Zdeněk Lenhart, mapovali: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš 
 
Mapy budou voduvzdorně upraveny 
 
Způsob ražení:  SportIdent  - klasické SI jednotky bez použití bezdotykového ražení 
 
Terén :   
E1 : Intravilán městyse Pozlovice  
E2 + E3: středoevropský - kontinentální - valašský. Kopcovitý smíšený les na úpatí hřebenů Bílých 
Karpat, středně hustá síť cest, proměnlivá hustota porostů s různou průběžností, místy podrost, 
drobné vrstevnicové útvary, nadmořská výška 300 - 511 m. n. m 
 
Parkování:  organizované pořadatelem, na přilehlých komunikacích a loukách v centru závodu za 
poplatek 50,- na celou akci 
 
Ubytování:  pořadatel zajišťuje provizorní kemp od pátku do neděle na fotbalovém hřišti v areálu 
hotelu Vega, cena za osobu 200,- Kč. V kempu budou k dispozici solární sprchy (teplota vody závisí 
na četnosti užívání), mycí koryto, el. přípojka na nabití telefonu atd., WC. 
Další možnosti ubytování budou uvedeny na webové stránce závodu. 
Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.  
 
Stravování:  v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej. Plnou penzi lze objednat v systému ORIS 
do 30. 7. (3.termín přihlášek) 
 

ceník stravy objednáno předem v ORIS platba na místě 

snídaně 50,- 70,- 

oběd 90,- 90,- 

večeře 90,- 90,- 

 



PÁTEK  
VEČEŘE  
120g Kuřecí nudličky s grilovanou zeleninou, dušená rýže  

 
SOBOTA  
SNÍDANĚ  
a) KLASIK – obložený talíř, máslo, pečivo, zelenina,vejce, káva/čaj, mléko  
b) ZDRAVÁ – jogurt, ovoce, müsli, zelenina,máslo, tmavé pečivo  
OBĚD  
Boloňské špagety sypané strouhaným sýrem  
VEČEŘE  
120g Vepřový plátek se sýrovou omáčkou, vařené brambory  
 
NEDĚLE  
SNÍDANĚ  
a) KLASIK – obložený talíř, máslo, pečivo, zelenina,vejce, káva/čaj, mléko  
b) ZDRAVÁ – jogurt, ovoce, müsli, zelenina,máslo, tmavé pečivo  
OBĚD  
120g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše  
 
Informace: Zdeněk Slezák zdenaslezak@gmail.com (+420 777 559 319) 

http://www.ob-luhacovice.cz/rumpal2018 
http://facebook.com/rumpal2018 
 

 
Protesty:  písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu Marek Cahel, Ludkovická 540, 76326 
Luhačovice.  
 
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, soutěžního řádu sekce OB a prováděcích pokynů k 
soutěžím sekce OB pro rok 2018. 
 
Ochrana osobních údajů:  Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejním svých 
osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně 
fotodokumentace na webu závodu a v informačním systému ORIS. 
 
Doprovodný program:  
čtvrtek 2. 8. 2018 LCE3atlon - terénní závod a oddílový přebor v triatlonu (0,8/22/10) v okolí Luhačovic 
sobota 4. 8. 2018 Rumpál pivní štafety 
 
Hlavní pořadatelé:  
 
ředitel: Zdeněk Slezák 
hlavní rozhodčí: Marek Cahel (R1)  
stavitelé tratí: E1 Vojta Sýkora 

E2 Jiří Valenta 
E3 Štěpán Mudrák (R3) 

 
V Luhačovicích 5. 6. 2018  
 
Zdeněk Slezák Marek Cahel 
ředitel závodů hlavní rozhodčí 
 

mailto:zdenaslezak@gmail.com
http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/rumpal/rumpal-2018/menu-id-90.html
https://www.facebook.com/events/295358264316992/

