
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

17. ročníku závodů v OB – "ŠUMAVSKÝ KUFR" 

6. a 7. října 2018 

Příjezd: Příjezd na parkoviště je značen od silnice mezi Ostružnem a Albrechticemi, 

odbočka u osady Kakánov. Příjezd je po kamenité lesní cestě (600 m od 

odbočení ze silnice). Pozor příjezd přes osadu Humpolec není možný, cesta 

mezi Bohdašicemi a Humpolcem nesjízdná! 

Parkování  Louka u samoty U Durmáků, dbejte pokynů pořadatelů.  

Centrum: Louka u samoty U Durmáků, vzdálenost z parkoviště 100 m. V centru závodu je 

prezentace, vyčítání, občerstvení, party stany s lavicemi a TOI TOI. Je možno 

stavět oddílové stany. Třídíme odpady na plasty (žluté pytle) a ostatní (modré 

pytle). 

Start SOBOTA (krátká trať): 00 = 13.30 hod, z centra 400 m bez převýšení 

NEDĚLE (klasika): 00 = 10.00 hod, z centra 300 m, převýšení 25 m 

Kategorie HDR a P startují v libovolném čase do času 100. Řiďte se pokyny 

startéra. Vzhledem k počtu přihlášených závodníků nebylo možné vyhovět všem 

požadavkům na startovní čas. 

Cíl SOBOTA – v centru 

NEDĚLE – v centru  

Pořadatelé žádají závodníky, aby si po doběhnutí co nejdříve vyčetli čip!!  

Časový limit:  SOBOTA 120 min., NEDĚLE 180 min. 

Mapa:  Sedlo 2018, stav 2015, podrobná aktualizace léto 2018. V září 2018 probíhala 

v prostoru závodu nahodilá těžba, v několika místech nové světliny a průseky po 

vyklízení dřeva. 

Měřítko mapy:  SOBOTA: všechny kategorie: 1:10 000, E = 5 m; 

 NEDĚLE: H21, D21, H21K, D21K 1:15 000, E = 5 m, 

 ostatní kategorie: 1:10 000, E = 5 m. 

Mapy zpracovány dle mapového klíče ISOM 2000. Rozměry mapy po oba dny 

210x297 mm. Mapy nejsou vodovzdorně upraveny, v případě nepříznivého 

počasí bude na startu omezený počet mapníků. Tisk map: Kartum spol s r. o.  

Výdej map: Mapy se po doběhu do cíle neodevzdávají, dodržujte fair play. 

Popisy kontrol:  Na shromaždišti, samoobslužný odběr. 

Zakázané prostory: les okolo shromaždiště. Po závodě je možné jít do závodního prostoru po 

turistických cestách (hrad Kašperk, rozhledna na Sedle).  

Upozornění:  V závodním prostoru stále probíhá těžba kůrovcových stromů, dbejte zvýšené 

opatrnosti. Na mapě jsou fialově vyšrafovány zakázané prostory (soukromé 

pozemky, pro lepší orientaci nejsou vybarveny olivově zelenou / značkou 

privat). 

Občerstvovačka:  Pouze v neděli a pouze pro nejdelší kategorie. Formou samoobsluhy u kontroly, 

budou přichystány lahve s vodou. 

Terén:  Horský – náročný, kamenitý se skalkami, místy s podrostem, četné potěžební 

zbytky. Doporučujeme tejpovat(!) a zakrýt dolní končetiny. V kamenitých 

partiích postupujte obezřetně. 



Zvláštní mapové značky: 

 umělý objekt  výrazný strom 

 vývrat  plošinka 

 standardní podrost a též zbytky po těžbě stromů (větvě, ležící kmeny) 

Systém ražení:  Po oba dny je použito ražení Sportident (SI). Je možné použít všechny druhy 

čipů vč. bezkontaktních (SIAC). Při závodě jsou SI krabičky nastaveny na 

kontaktní ražení. V posledním startovním koridoru je umístěna krabička SIAC 

Off. V případě poruchy zařízení razit do políček "R" na mapě. Při ztrátě 

zapůjčeného čipu požadujeme náhradu 800 Kč. 

Občerstvení:  v cíli šťáva s vodou, v centru po oba dny bufet – pivo, nealko, káva, čaj, 

buřtguláš, párky, koláče a jiné dobroty. 

Jury:  bude jmenována a uvedena na shromaždišti. 

Protesty:  písemně s vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího. 

WC:  TOI TOI v centru závodu. 

Mytí:  na shromaždišti není možnost, až v ubytovacích zařízeních. 

Školka pro děti:  v centru závodu, v sobotu 13:15 – 16:00, v neděli v 9:45 – 14:00 

Vyhlášení:  KRÁTKÁ TRAŤ (sobota): vyhlášení proběhne v sobotu ihned po doběhnutí 

žákovských a dorosteneckých kategorií, začátek cca v 16:30. První tři závodníci 

v kategoriích HD10 – HD16 obdrží diplomy a věcné ceny. V kategoriích HDL a 

HDR obdrží diplom a drobou cenu všichni závodníci bez ohledu na pořadí, a to 

u vyčítání ihned po vyčtení čipu. 

SPRINTOVÝ ŽEBŘÍČEK ZÁPADOČESKÉ OBLASTI: vyhlášení proběhne 

ihned po skončení vyhlášení sobotního závodu. Budou vyhlášeny pouze 

kategorie HD10 až HD16. První tři v každé kategorii obdrží poháry. 

KLASICKÁ TRAŤ (neděle): vyhlášení proběhne v neděli v centru závodu cca 

od 13:30. První tři v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny. V kategoriích 

HDL a HDR budou vyhlášeni všichni zúčastnění závodníci. Na závěr proběhne 

vyhlášení tradičních cen – Šumavský rychlík (závodník s nejrychlejším časem 

na km), Šumavská šipka (závodnice s nejrychlejším časem na km), Šumavský 

kufr (závodník, jenž druhému v pořadí uštědří největší "kládu", podmínkou je 

min. 6 startujících v kategorii, cenu nelze získat v kategoriích HDR, HL, DL, P, 

H21K a D21K). Na vyhlášené v kategoriích HD21 a dále čeká malé překvapení. 

ŽEBŘÍČEK ZÁPADOČESKÉ OBLASTI: vyhlášení proběhne ihned po 

skončení vyhlášení nedělního závodu. Budou vyhlášeny kategorie pouze HD10 

až HD14. První tři v každé kategorii obdrží poháry. 

Ubytování  objednané přes přihlášky: Sportovní hala u základní školy v Kašperských 

Horách. Otevřeno v sobotu od 17 hod., vyklidit v neděli do 9:30 hod. Jedná se 

o novou budovu, prosím dodržujte čistotu a pořádek. ZÁKAZ konzumace jídla 

a pití na hrací ploše!! Jíst možno na tribunách a v šatnách. ZÁKAZ vstupu ve 

venkovní obuvi!! Vstup pouze po přezutí přes šatny! Třídíme odpad: plasty 

(žlutý pytel), ostatní (modrý pytel). 

Zdravotní zajištění: závodníci startují na vlastní nebezpečí. V případě úrazu zajištěna první pomoc 

MUDr. Mária Patáková. Úrazy hlaste v prostorách vyčítání. 



Ostatní: Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní riziko a odpovídají za jimi 

způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich 

zákonní zástupci. Zákaz vstupu do lesa se psem! 

Ochrana osobních údajů a fotografování: 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 (http://www.sumavskykufr.cz/) 

a v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). 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. 

Schůze zástupců oddílů západočeské oblasti se koná od 19:00 v restauraci pod Věží, Náměstí 144, 

Kašperské Hory. 

Předem vám všem děkují za ukázněnost, pěkné sportovní zážitky a příjemný pobyt přejí 

funkcionáři závodu: 
 Ředitel závodu: Martina Liberdová 

Hlavní rozhodčí: Miloš Fiala 

Stavitelé tratí:  Pavla Hulcová, Jakub Hulec  

 

Závody jsou součástí sportovního projektu České unie sportu "Sportuj s námi!" 

 
 

Partneři a sponzoři závodu: 

 

 

 

 


