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Memoriál Majky Chmelařové 2021 

 

ROZPIS 
 

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 

Datum: sobota 16. října 2021 

 

Centrum: areál ZŠ Bludov // 49°56'42.699"N, 16°55'21.936"E // http://mapy.cz/ 

 

Druh závodu:  závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol. 

2. závod žebříčku Hanácké oblasti podzim 2021 – jednotlivci 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 

 

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 

HDR (smajlíci ☺, děti s doprovodem), P (příchozí), DH10N (smajlíci ☺, bez doprovodu) 

 

Přihlášky: do úterka 12.10.2021 v informačním systému ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz . 

Přihlášky po termínu za zvýšené startovné v souladu s Prováděcími předpisy HO 2021. 

Dohlášky u prezentace pouze dle možností pořadatele. Požadavky na start uveďte v 

přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy! 

 

Vklady: HDR       70,- Kč / zvýšené 70,- Kč 

 DH10N, DH10     70,- Kč / zvýšené 105,- Kč 

 P       120,- Kč / zvýšené 120,- Kč 

 ostatní kategorie     120,- Kč / zvýšené 180,- Kč 

 půjčovné SI       10,- Kč 

 

 Vklady uhraďte nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek pouze na účet: 

 Název účtu:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 

 Adresa:  Králec 29, 788 20 Dolní Studénky 

 Číslo účtu:  2459665339/0800 

 Banka:  Česká spořitelna, a.s. 

 Var. symbol:  16XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

 

Prezentace: 8:30 – 9:30 v centru závodu 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum do 0,5 km 

 centrum – start do 2,0 km 

https://mapy.cz/s/jukorotufe
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6323
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 centrum – cíl do 1,5 km 

 

Start: 00 = 10:00 

intervalový 

 

Mapa: Chocholík, 1:10 000, E=5 m, ISOM 2017-2, stav říjen 2021, formát A4, hlavní kartograf: 

Zdeněk Rajnošek ml., tisk: laser. Mapy budou voděodolně upraveny. 

 

Způsob ražení: SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu 

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 

Zapůjčení SI-čipů pořadatel nezajišťuje. 
 

Terén: kopcovitý příměstský terén. Porostově i detailově bohatý.   

 

Parkování: organizované pořadatelem. Dbejte prosím instrukcí pořadatelů. 

 

Vyhlášení výsledků: cca 13:00 v centru závodu. Pouze žákovské kategorie. 

 

Občerstvení: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem. 

 

Školka: v centru závodů. 

 

Informace: Petr Turczer, e-mail: vybor(at)ksu.cz, tel: +420 739 324 013 

 stránka závodu: http://oris.orientacnisporty.cz 

   

Protesty: přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,- Kč. Adresa pro zasílání protestů je: vybor(at)ksu.cz 

 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2021 (v souladu s 

těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů). 

 

Upozornění: všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí. 

 

Upozornění 2:  Organizace závodu bude upravena dle platných protiepidemických opatření v době konání 

závodu. Detaily budou oznámeny v pokynech. 

 

Ochrana osobních údajů (GDPR): 

přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 

platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu 

závodů a v informačním systému ORIS. 

 

Fotografování:  v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti 

o proběhlé akci, 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 

účastníků (jako vzpomínka na akci, pro propagaci klubu OB) zejména z doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi. 

 

Hlavní pořadatelé:  ředitel    Petr Turczer (R1) 

  hlavní rozhodčí   Zdeněk Janů ml. (R1) 

  stavitelé tratí   Jonáš Müller  

 

 

Šumperk, 30. září 2021    Petr Turczer (KVS Šumperk) 

 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 2.10.2021. 

 

 

Konání akce umožnili majitelé lesa – rodina Mornstein-Zierotin a obec Bludov. 

Děkujeme! 

mailto:vybor@ksu.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6323
mailto:vybor@ksu.cz
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/karla-mornstein-zierotin-starost-o-dedictvi-se-automaticky-nerovna-zivotu-v-teple-a-blahobytu-40343405

