
Klub vytrvalostních sportů Šumperk 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 
Králec 29, 788 20 Dolní Studénky 
 

 

e- mail: vybor@ksu.cz 
www.ksu.cz 

 

ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 

 

Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 2021 

Závod Hanáckého žebříčku 

 

POKYNY 
 
 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 
 
Datum: sobota 5. června 2021 

 
Centrum: parkoviště u Motorestu Skřítek // 49°59'55.467"N, 17°9'14.921"E // http://mapy.cz/ 

S ohledem na situaci s pandemií Covid-19 žádáme závodníky, aby na start odcházeli přímo 

od aut. Je zakázáno stavět stany na shromaždišti, shlukovat se atd. 
 
Druh závodu:  závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol. 
 závod Hanáckého žebříčku 

 Nedojde-li ke změně Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2021, bude se jednat o 
postupový závod na MČR na klasické trati 2021. 

 

Podmínky účasti: všichni účastníci musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení (je zveřejněno v IS ORIS na 
stránce závodu) s potřebnými údaji (testování, očkování, prodělání nemoci Covid-19, atd.) 
podle v den závodu platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 Čestné prohlášení musí každý závodník odevzdat u pořadatelského stanu za 
Motorestem Skřítek.  

 Po odevzdání čestného prohlášení každý závodník obdrží na ruku označení, na 

jehož základě mu bude umožněno odstartovat. 
 
Parkování: parkoviště u Motorestu Skřítek. Parkování je organizováno pořadateli.  

 Majitel parkoviště vybírá parkovné ve výši 30 Kč.  
 
Prezentace: pouze online. S ohledem na situaci s pandemií Covid-19 v centru nebude. 

 
Vzdálenosti: parkoviště = centrum  
 centrum – start … 1 600 m 

 centrum – cíl … 800 m  
 
Šatny:  s ohledem na situaci s pandemií Covid-19 nebudou. 
 

Start: 00 = 10:00 hod. 
 
Vzdálenost 1 600 m od centra po modrobílých fáborcích. 

  
Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem. V 
prvním koridoru provede vymazání dat čipu. Ve druhém koridoru musí provést kontrolu 

vymazání dat čipu a to nejdříve 2 minuty před svým startem. 
Závodníci kategorií HDR a P postupují dle pokynů pořadatelů – startují v libovolném čase 
v rámci své vlny.  

 

https://mapy.cz/s/kalanacedo
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Použitý způsob 

ražení: SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu 
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 

 SIAC Battery test bude umístěn u vyčítání čipů. 

 Zapůjčení SI-čipů pořadatel nezajišťuje. 
 Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického 

ražení razí závodníci do políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. 
Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna při dolním okraji mapy. 

 
Mapa: Rudoltice - Skřítek, 1:10 000, E=5 m, stav červen 2021, formát A4. 

Mapy jsou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 

Zvláštní mapové značky: zelený křížek  vývrat 
 hnědý trojúhelník plošinka, milíř 

černý křížek  jiný umělý objekt 

 
Terén: Horský les v nadmořské výšce cca 700 - 960 m n.m. Les je převážně jehličnatý. Průběžnost 

lesa je v jednotlivých částech různá - od zcela čistých partií až po orientačně velmi náročné 

části horských hustníků. V terénu se nachází množství skal, skalek, kamenů atd. V prostoru 
se nachází průměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů. Údolní části lesa jsou 
povětšinou podmáčené se špatnou viditelností a s množstvím bažinek, melioračních rýh a 

potůčků. Terén je bohatý na detaily terénních i porostových typů (skalky, kameny, kupky, 
světlinky, hustníčky, bažinky, plošinky, výrazné stromy, vývraty, atd.). Běžecká podložka je 
těžká - odpovídá horskému lesu. V terénu se nenachází téměř žádný sezónní porost a 

podrost. 
 
Tratě:  viz popisy kontrol, popř. v informačním systému ORIS na stránce závodu: 

http://oris.orientacnisporty.cz. 
 

Popisy kontrol:  pouze na mapě a před akcí ke stažení v informačním systému ORIS na stránce závodu: 

http://oris.orientacnisporty.cz. 
 
Cíl:  800 m od centra – značeno červenými fáborky. V cíli nebudou odebírány mapy – dodržujte 

fair play. 

 
Časový limit:  130 minut pro všechny kategorie. 
 

Vyčítání SI: v pořadatelském stanu za Motorestem Skřítek. Každý závodník je povinen neprodleně po 
svém příchodu vyčíst svůj SI čip. To platí i v případě, že závod nedokončí. 

 

WC: TOI-TOI v centru, na startu nejsou.  
 
Zakázané 

prostory:  veškeré závodní prostory mimo cesty na start a z cíle. 
 
Občerstvení:  s ohledem na situaci s pandemií Covid-19 v centru nebude. 

Využijte občerstvení připravené personálem Motorestu Skřítek. Dobrou chuť! 
 
Vyhlášení vítězů:  s ohledem na situaci s pandemií Covid-19 v centru nebude. 

 
Zdravotní 
zabezpečení:  závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude 

poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý 
účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 
Školka:  s ohledem na situaci s pandemií Covid-19 v centru nebude. 

 

CHKO:  Závod se koná v CHKO Jeseníky – chovejte se ohleduplně k přírodě. 
 
Jury:  Členství bude nabídnuto: Grepl Ladislav (KON), Chmelař Miroslav (JPV), Otruba Karel 

(PLU).  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6320
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6320
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Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2021 (v souladu 
s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů). 

 

Covid-19: Mimo čas strávený na trati mějte neustále nasazenou alespoň roušku. 
 Na start jděte přímo z místa vašeho parkování na svůj startovní čas. 
 Dodržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních osob. 
 Po doběhu opusťte prostor cíle. 

 Po doběhnutí odjeďte co nejdříve domů. 
 Přihlášením na akci souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 
 Nejezděte na akci, pokud se nebudete cítit dobře!!! 

 
Poděkování: Děkujeme personálu Motorestu Skřítek za možnost umístění zázemí v jejich okolí.  

Dále děkujeme podniku Lesy České republiky, s.p. za umožnění konání závodu. 

 
 
 

Petr Turczer (R1) 
ředitel závodu 

 

Zdeněk Janů ml. (R1) 
stavitel tratí 

 

Ondřej Šrámek (R3) 
hlavní rozhodčí 

 

 
 
 

 
 


