
Rumpál vícedenní 2018 
 

 
POKYNY 

 
Pořádající orgán: TJ Slovan Luhačovice oddíl orientačního běhu (LCE)  
 
Datum: 3. (pátek) - 5. (neděle) srpna 2018 
 
Centrum: sportovní areál hotelu Vega // mapa 
  
Hodnocení a výsledky: Start všech etap je intervalový a o konečném umístění rozhoduje součet 
časů všech tří etap. Průběžné výsledky budou vyvěšeny vždy po skončení etapy v centru závodů a v 
systému ORIS. Vyhlášení konečných výsledků proběhne v centru závodu v neděli kolem 14.00. 
Vyhodnocení budou nejlepší 3 v každé kategorii vyjma P,T. Naopak děti v kategorii HDR vyhlásíme 
všechny. 
 
Kategorie: dle rozpisu, označení dětské fáborkové trati DH10N (startovky, výsledky) a HD10N (mapy, 
popisy) znamená tu samou kategorii. 
 
Prezentace: pá 3. 8. 2018 - 13:30 - 16:00 v centru závodu https://mapy.cz/s/2yXhD 

 so 4. 8. & ne 5. 8. 2018 8:00 - 9:00 v centru závodu 
Prosíme oddíly, aby se odprezentovaly najednou, stejně tak nedoplatky uhradily naráz. Vzhledem k 
tomu, že výčítání výsledků E1 a E2 bude probíhat v cílech závodů, dbejte na uvedené termíny 
fungování prezentace - mimo stanovené časy se nebude možné na závody dohlásit. 

 
Způsob ražení: SportIdent - klasické SI jednotky bez použití bezdotykového ražení. V případě 
poruchy SI použijte mechanické ražení kleštěmi do vyhrazených políček v pravém dolním rohu mapy. 
 
Start: 3 minutový koridor, 1.koridor = nulování SI; 2. koridor = kontrola SI; 3. koridor = SIAC OFF a 
přechod k mapám, s pípnutím 3.minuty si závodník bere mapu a vybíhá k mapovému startu; mapy 
budou vodovzdorně upraveny 
 
Cíl: vyčítání SI je vždy v cíli závodu, mapy se neodevzdávají, přesto vyzýváme k dodržování fairplay 
Jury - bude ustanovena před E1 a vyvěšena na prezentaci. 
 

 
 
Etapa 1 - pátek 3.8. 2018 
 
start 00 = 17.00 
vzdálenosti: centrum - start = 2000m; cíl - centrum = 1100m; 
 
parkování: na hlavním parkovišti v centru závodů v areálu hotelu Vega 
 
mapa:  POZLOVICE - MĚSTYS, 1:5000, E=2,5m, ISSOM 2007, stav červenec 2018, hlavní kartograf: 
Marek Cahel; tisk - laser OOB TJ Slovan Luhačovice 
 
speciality závodu a upozornění: v mapě budou zakázány některé silniční komunikace, ideální postupy 
skrze ně ani nevedou, opatření je z důvodu bezpečnosti 
Kategorie H21, D21, H35 mají na trati výměnu mapy (na poslední kontrole první části otočte mapu 
a plynule pokračujte druhou částí; start druhé části je přímo na poslední kontrole první části; na startu 
bude mapa ležet druhou částí nahoru);  
Popisy budou k dispozici v centru závodu i na mapě; vyčítání E1 je přímo v cíli závodu. 
Doporučujeme lehkou atletickou obuv. 
Časový limit E1 je 60´; uzavření cíle bude v 19.30.  
 

https://mapy.cz/s/2yXhD
https://mapy.cz/s/2yXhD


 
 
 
Etapa 2 - sobota 4.8. 2018 
 
start 00 = 10.00 
 
vzdálenosti: centrum - start = 3100m; cíl - centrum = 3000m; 
 
parkování: na hlavním parkovišti v centru závodů v areálu hotelu Vega (omezená možnost parkování 
https://mapy.cz/s/2UtzV bude koordinováno pořadateli do kapacity naplnění, dále už jen možnost na 
placeném parkovišti https://mapy.cz/s/2UtE8  
 
mapa:  
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) 
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) 
tisk - laser OOB TJ Slovan Luhačovice 
 
speciality závodu a upozornění: při cestě ze shromaždiště či přilehlých parkovišť na start a zpět z cíle 
přechází závodníci hlavní cestu, dbejte prosím zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů! 
Na mapě jsou zakázány hlavní silnice na SV a SZ okraji mapy z důvodu bezpečnosti závodníků. 
 
Při cestě na start se prochází cílem, kde bude poblíž i možnost si uschovat v pořadatelském stanu 
věci. V cíli (tj. cca 100m od startu) bude k dispozici pitná voda.  
 
Občerstvení na trati bude formou pitné vody jak na trati, tak na kontrole. 
 
Vřele doporučujeme pozávodní koupání v Luhačovické přehradě. 
V prostoru závodu je velká úroda lesního ovoce, zejména ostružin, které jsou již zralé. Sběr ovoce je 
při závodě povolen, doporučujeme však zakrytí všech končetin.  
 
Popisy budou k dispozici na shromaždišti i poblíž startu v cílovém stanu; vyčítání E2 je přímo v cíli 
závodu. 
 
Časový limit E2 je 150 minut; uzavření cíle bude v 16.00.  
 

 
 
Etapa 3 - neděle 5.8. 2018 
 
start 00 = 10.00 
 
vzdálenosti: centrum - start = 550m; cíl - centrum = 100m; 
 
parkování: na hlavním parkovišti v centru závodů v areálu hotelu Vega 
 
mapa: HOTEL VEGA, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav duben 2018, hlavní kartograf: Zdeněk 
Lenhart, mapovali: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš; tisk - laser OOB TJ Slovan Luhačovice 
 
speciality závodu a upozornění: Vstup do šrafovaných pasek je doporučen výhradně pro pravé 
rumpálníky. 
 
Popisy budou k dispozici pouze v centru závodu; vyčítání E3 je přímo v centru závodu. 
Časový limit E3 je 120 minut; uzavření cíle bude 14.30. 
 
 
 
 

https://mapy.cz/s/2UtzV
https://mapy.cz/s/2UtE8


 
 
 
 

Parametry E1 - sprint 

3.8.2018 

Parametry E2 - zkrácená 

4.8.2018 

Parametry E3 - krátká 

5.8.2018 

 délka převýšení 

počet 

kontrol  délka převýšení 

počet 

kontrol  délka převýšení 

počet 

kontrol 

H10 1,27 25 10 H10 2 100 7 H10 1,93 75 7 

H12 1,85 40 13 H12 2,6 115 8 H12 2,26 95 10 

H14 1,88 48 13 H14 3,3 130 11 H14 3,07 170 15 

H16 2,41 60 19 H16 5,1 240 16 H16 3,81 195 16 

H18 2,41 60 19 H18 7,2 345 11 H18 4,26 250 19 

H21 2,82 65 27 H21 9,4 390 22 H21 5,57 280 22 

H35 2,58 60 21 H35 7 295 16 H35 4,41 220 21 

H45 2,24 58 18 H45 5,7 285 16 H45 3,79 205 18 

H55 1,91 53 12 H55 5,2 255 15 H55 3,49 180 16 

H65 1,84 33 14 H65 3,5 185 11 H65 2,92 160 13 

H75 1,7 35 10 H75 3,2 130 10 H75 2,51 130 12 

            

D10 1,27 25 10 D10 1,8 80 6 D10 1,94 70 8 

D12 1,37 28 13 D12 2,4 80 8 D12 2,08 95 9 

D14 1,85 40 13 D14 3 125 8 D14 2,5 125 11 

D16 1,88 48 13 D16 4,1 170 8 D16 2,87 165 13 

D18 2,24 58 18 D18 5 270 9 D18 3,46 155 16 

D21 2,58 60 21 D21 7 295 16 D21 4,41 220 21 

D35 2,24 58 18 D35 5,7 285 16 D35 3,79 205 18 

D45 1,88 48 13 D45 5,2 255 15 D45 3,49 180 16 

D55 1,84 33 14 D55 3,5 185 11 D55 2,92 160 13 

D65 1,7 35 12 D65 3,2 130 10 D65 2,51 130 12 

            

P 1,75 33 12 P 2,4 110 5 P 2,74 155 12 

T 2,22 45 14 T 6,1 330 10 T 4,13 255 19 

HDR 1,36 20 11 HDR 1,9 70 6 HDR 1,94 70 8 

HD10N 1,14 20 7 HD10N 1,7 90 5 HD10N 3,34 125 6 

 
 
 
Kemp:  
hostitelský hotel Vega zajišťuje pro závodníky 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 s užitkovou vodou, separátně pitná voda, el. přípojka na nabití 
telefonu atd., WC.  
 
Všichni ubytovaní jsou povinni nosit přidělenou pásku, každý stan bude označen visačkou. 
Zákaz vjezdu aut na hřiště! Pro obytné vozy bude vyhrazeno speciální parkoviště vedle kempu. 
Dbejte prosím ohleduplnosti vůči ostatním zejména s rušením nočního klidu pro závodníky. 
 
 



 
 
Školka: V centru závodů, pouze pro děti od 4 let, na dobu pobytu rodičů v lese. 
 
Stravování: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej. 
 
Jídelníček pro předem objednané jídlo. V omezené míře bude možný doprodej stravenek za 
zvýhodněnou cenu na prezentaci. 
 
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  
 
 



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 etapy. 
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 zveřejněním 
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:  
pátek 3.8. 2018 21:00 Rumpál E1 pozávodní párty - lesní hřiště na Podhradí 
 
sobota 4.8. 2018 14:00 Živý přenos ČT z MS v OB - sprintové štafety 

17:00 Rumpál pivní štafety 
20:00 Rumpál E2 pozávodní párty 

 
neděle 5.8. 2018 14:00 Finále Caseballového turnaje 

17:00 Rumpál E3 pozávodní párty 
 

Speciální apel od ambasadorky zdravé planety Země Báry Vavrysové na účastníky Rumpálu 
ohledně třídění odpadu. 
Omezte prosím spotřebu plastu a pro čepované nápoje využívejte vlastní kelímek, pokud 
budete využívat erární, tak nejlépe jeden a ten stejný. Jako motivaci vyhlašujeme 
celorumpálnickou soutěž. Označte si v pátek na prezentaci svůj kelímek a pokud s ním vydržíte 
až do nedělního vyhlášení, ambasadorka Bára bude mít pro každého vítěze sladkou odměnu. 
 
 
Hlavní pořadatelé:  
 
ředitel: Zdeněk Slezák 
hlavní rozhodčí: Marek Cahel (R1)  
stavitelé tratí: E1 Vojta Sýkora 

E2 Jiří Valenta 
E3 Štěpán Mudrák (R3) 

 
 
 
 
V Luhačovicích 2. 8. 2018  
 
Zdeněk Slezák Marek Cahel 
ředitel závodů hlavní rozhodčí 
 

 


