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ROZPIS 
27. ročník 

H.S.H Vysočina cup 2020 
 

Hlavní sponzor: 
Česká společnost H.S.H Sport provozuje specializovanou prodejnu a e-shop s potřebami pro OB 
ORIENTEERING.CZ již od roku 1994. Zastupuje tři nejvýznamnější značky OB: SPORTident, VJ 
Sport a TRIMTEX. Je specialistou na GPS hodinky SUUNTO, POLAR a GARMIN a další hodinky. 
Kromě prodeje poskytuje jejich servis pro uživatele z pěti evropských zemí. Prodejna a servis je 
v Praze na Smíchově v Pivovarské ulici. Nakupovat můžete také v řadě specializovaných  
e-shopů. H.S.H rovněž provozuje obchod SPOLECENSKE-HRY.CZ s velkým sortimentem stolních 

her pro děti a dospělé a dále prodává potřeby pro šachisty a šachové kluby SACHY.BIZ. 

V letošním roce opět pořadatel ve spolupráci s hlavním sponzorem nabízí závodníkům 
zajímavé akce: 

■ 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 hodinky. 

■ 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 našich stránkách. 
 

POŘADATEL SK Chrast, oddíl orientačního běhu 

DATUM 10. – 12. 7. 2020 

CENTRUM Smrček https://mapy.cz/s/rafacetava 

KATEGORIE D10N (linie), D10, D12B, D14B, D16B, D18B, D21A, D21B, D21C, D35B, 

D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50B, D50C, D55B, D55C, D60, D65, D70 

H10N (linie), H10, H12B, H14B, H16B, H18B, H21A, H21B, H21C, H35B, 

H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50B, H50C, H55B, H55C, H60B, H60C, 

H65, H70, H75, H80, H85 

http://www.hshsport.cz/
http://www.orienteering.cz/
http://www.sportident.cz/
http://www.vjsport.cz/view.php?Page=Prehled
http://shop.orienteering.cz/view.php?Page=Prehled&Menu=5741&ClanekPokracovani=1
http://www.suuntocz.cz/view.php?Page=Prehled&Menu=892
http://www.polarcz.cz/view.php?Page=Prehled&Menu=881
https://www.garmin.cz/
http://www.hshsport.cz/view.php?Page=Clanky&Clanek=163&VMenu=201
http://www.hshsport.cz/view.php?Page=AClanek&Clanek=35
http://www.spolecenske-hry.cz/
http://www.sachy.biz/view.php?Page=Clanky&VMenu=23&Clanek=187
https://www.orienteering.cz/
https://mapy.cz/s/rafacetava
https://mapy.cz/s/rafacetava
http://www.hshsport.cz/
http://www.orienteering.cz/
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Počet závodníků v kategoriích D21A-C a H21A-C je předběžně omezen 

na maximálně 75. V případě velkého počtu závodníků rozhoduje o rozdělení 

do jednotlivých podkategorií ranking k 31. 12. 2019 

P (cca 3 km, orientačně nenáročná) - kategorie pro začátečníky; v této 

kategorii se nevyhlašují výsledky. 

HDR – kategorie pro rodiče s dětmi (linie). 

Kategorie P a HDR nemají pevný startovní čas. Průchod startem se registruje 

oražením startovací krabičky. Povinností účastníků těchto kategorií je 

odstartovat maximálně v čase 150 v E1/E3 a v čase 200 v E2. 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu 

přihlášených. 

 V případě nutnosti omezení počtu účastníků bude rozhodovat termín 

přihlášení v ORISu. 

PREZENTACE Čtvrtek 9. 7. od 19:00 do 21:00 v centru závodu 

 Pátek 12. 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 2020. Tratě mají směrné 

časy přizpůsobeny vícedenním závodům. 

ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ Závody nejsou zařazeny do Rankingu a Rankingu veteránů. 

ZISK LICENCÍ B   V rámci letošního ročníku není zisk licencí umožněn. 

PROGRAM Čtvrtek 9. 7. 2020 trénink  

Pátek 10. 7. 2020 E1 – krátká trať – intervalový start 

     večer: doprovodný sportovní program 

 Sobota 11. 7. 2020 E2 – klasická trať – intervalový start 

odpoledne: pivní štafety 

 Neděle 12. 7. 2020  E3 – zkrácená trať – handicapový start 

     odpoledne: vyhlášení celkových výsledků 
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STARTY ETAP E1 – 15:00 hod.  

E2, E3 – 9:30 hod. 

MAPY nově zmapovaný prostor mapy Velká Straka z r. 2008 

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/velka-straka-2008 

mapovali: Martin Krejsa a Pavel Vítek, měřítko 1:10 000 pro všechny 

kategorie, ekv. 5 m, stav jaro 2020; mapy budou vodovzdorně upraveny  

TERÉN Převážně jehličnatý les s hustou sítí komunikací, velkým množstvím 

porostových, kamenitých a jemných vrstevnicových detailů. V SV části 

odlišný terén s pravoúhlou sítí komunikací. Nadmořská výška 300 – 390 m 

n. m. 

VZDÁLENOSTI 

Sportovní centrum – kemp 0 - 500 m 

cíl (E3) v centru 

cíl (E1, E2)  do 200 m 

sportovní centrum – starty (pro všechny etapy) do 1.500 m 

 

SYSTÉM RAŽENÍ SPORTIdent v režimu AIR+ (SIAC). Kontroly budou nastaveny pro možnost 

bezkontaktního ražení. Závodníci budou moci použít SI čip libovolného typu 

(číslo čipu prosím uveďte 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.  

FUNKCIONÁŘI Ředitel závodu: Petr Martinec 

 Hlavní rozhodčí: Jan Krejsa – R2 

 Stavitelé tratí: E1 – Josef Vítek – R3 

    E2 – Martin Krejsa – R2 

    E3 – Jakub Hledík – R3 

 

PŘIHLÁŠKY a) přednostně přes přihlašovací systém ORIS  

 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5582  

 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. 

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/velka-straka-2008
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5582
mailto:prihlasky@obchrast.com
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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 
 přihlašující osoby 
 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 

 

Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo: 

2201027137 / 2010 u Fio banky 

Variabilní symbol pro platbu vygeneruje každému oddílu systém ORIS. 

Uvádění variabilního symbolu je naprosto nezbytné pro hladký průběh 

prezentace! 

Kategorie do 30. 6. 2020 
od 1. 7. 2020 do 7. 7. 2020 

a na místě 

Do D/H14 včetně, od D60 a 
H60 včetně, HDR 

450,- 600,- 

Ostatní 600,- 900,- 

Do D/H14 včetně, od D60 a 
H60 včetně, HDR / 1 etapa 

200,- 300,- 

Ostatní / 1 etapa 300,- 400,- 

Půjčovné za SI čip/den 50,- 50,- 

Administrativní poplatek za změnu kategorie nebo jména 
závodníka při prezentaci 

100,- Kč 
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Pokud se budete dodatečně dohlašovat, prosíme, neposílejte nám 

na účet peníze déle než do středy 8. 7. 2020 – po tomto termínu plaťte 

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 

autobusy bez poplatku 

 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: 9. – 12. 7. 2020  200,- Kč (osoba/pobyt) 

 Cena zahrnuje servis EKO-WC, pitnou a užitkovou vodu a ekologickou 

likvidaci tříděného odpadu. 

 Děti do 5 let mají kemp zdarma, děti do 12 let za poloviční cenu. 

INFORMACE  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5582  

 https://www.facebook.com/HSHVysocinaCup/ 

Petr Martinec, tel.: 775 570 339, petr.martinec@gmail.com 

Jan Krejsa, tel.: 733 164 668, honza.krejsa@email.cz 

CENY PRO VÍTĚZE První v každé kategorii v každé etapě obdrží diplom, vítězové třídenních 

obdrží diplomy a věcné ceny od společnosti H.S.H Sport. Kategorie P není 

vyhlašována, v kategorii HDR obdrží všichni účastníci drobnou odměnu 

(nejsou vyhlašováni první tři závodníci). 

PROTESTY Případné protesty proti startovním listinám nebo konečným výsledkům 

zasílejte na e-mailovou adresu honza.krejsa@email.cz; protesty v průběhu 

závodů předkládejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400,- Kč 

UPOZORNĚNÍ 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 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5582
https://www.facebook.com/HSHVysocinaCup/
mailto:petr.martinec@gmail.com
mailto:honza.krejsa@email.cz
mailto:honza.krejsa@email.cz
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vyzvednout nejpozději v čase uzavření cíle, prosíme však o vyzvedávání 

vašich ratolestí co nejdříve po absolvování vašeho závodu 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR) 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní 

listiny a výsledků v informačním systému ORIS. 

V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie sloužící 

k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagaci OB atd. v souladu 

s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být 

pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z vyhlášení 

výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, 

oznamte tuto skutečnost fotografovi. 

DOPROVODNÉ AKCE 

Doprovodné akce pro děti a dospělé (v případě dostatečného zájmu 

a možností uspořádání): sprint/kros, pivní štafety a další. 

Jakýkoliv doprovodný závod nebude zahrnut do celkového hodnocení H.S.H 

Vysočina Cupu. 

Sledujte stránku závodu v ORISu, vše bude postupně upřesněno. 

 

Závody se konají na území spravovaném především podnikem Lesy České republiky, s.p. 

Jsou to i Vaše lesy, chovejte se zde ohleduplně! 

Prodej sportovního zboží, občerstvení a ostatního sortimentu je možný jen na základě 

dohody s ředitelem závodu. 

Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví mohou být při pořádání akce stanovena 

závazná omezení. Konkrétní opatření budou uvedena v pokynech a v centru závodu. 

Důrazně žádáme o jejich dodržování. 

 

Pořadatelé oddílu OB SK Chrast se těší na Vaši účast a věří, že Vám opět nabídnou pěkné sportovní 

vyžití při pohodových vícedenních závodech 27. ročníku závodu H.S.H Vysočina cup. 

Jan Krejsa         Petr Martinec 

hlavní rozhodčí         ředitel závodu 


