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ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 
 

Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 2022 

10. závod Hanáckého žebříčku jaro 2022 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.02 
 

 

ROZPIS 
 

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj 

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. (KSU) 

 

Datum konání: sobota 11. června 2022 

 

Centrum závodu: Klepáčov, chata Kamzík (20 km SV od Šumperka) // 50.0109492N, 17.1431922E // 

http://mapy.cz/  // v centru bude možné postavit oddílové stany 

 

Druh závodu:  jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol 

Mistrovství Hanácké oblasti 

10. závod Hanáckého žebříčku jaro 2022 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.02 

 

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C H10C, 

H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C DH10N – 

jednoduchá trať pro děti bez doprovodu, smajlíci ☺, P – příchozí, HDR – jednoduchá trať 

pro děti s doprovodem rodičů, smajlíci ☺ 

 

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

 1. termín přihlášek do neděle 5.6.2022 do 23:59  

2. termín přihlášek do úterý 7.6.2022 do 23:59 za zvýšené startovné v souladu s 

Prováděcími předpisy HO 2022. Dohlášky u prezentace pouze dle možností pořadatele. 

Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy! 

 

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

 DH10N, DH10C, DH12, DH14   70,- Kč / zvýšené 105,- Kč 

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

 půjčovné SI       10,- 

 

 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:  11XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

 

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

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum do 0,3 km 

 centrum – start do 1,5 km 

https://mapy.cz/s/nakagonoco
http://oris.orientacnisporty.cz/
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 centrum – cíl 0,0 km 

 

Start: 00 = 10:00 

intervalový 

 

Mapa: Klepáčov 2022, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017-2, stav červen 2022, formát A4, hlavní 

kartograf: Zdeněk Rajnošek, tisk: laser. Mapy budou vodovzdorně upraveny (mapník), tisk 

laser – ADA Copy servis s.r.o. 

 

Způsob ražení: elektronické - Systém SportIdent - jeden čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát! 

 Kontroly budou nastaveny v režimu BEACON – závodníci s čipy SIAC mohou kontroly 

razit bezkontaktně až do vzdálenosti cca 40 cm. Pořadatel nabízí k zapůjčení SI čipy verze 

5. 

 

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 s množstvím bažinek a potůčků. Terén je 

bohatý na detaily terénních i porostových typů (skalky, kameny, kupky, světlinky, 

hustníčky, bažinky, plošinky, výrazné stromy, atd.). Běžecká podložka je těžká - odpovídá 

horskému lesu. V terénu se nenachází téměř žádný sezónní porost a podrost. 

 

Parkování: organizované pořadatelem. Dbejte prosím instrukcí pořadatelů. 

 

Vyhlášení výsledků: cca 14:00 v centru závodu 

 

Občerstvení: v cíli voda / sirup, občerstvení v centru závodů zajišťuje chata Kamzík. Bude připraven 

obvyklý sortiment, hlavní jídlo je možné objednat v doplňkových službách v Orisu.  

 

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 400,- Kč. Adresa pro zasílání protestů je: vybor(at)ksu.cz 

 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2022 (v souladu s 

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

 

Upozornění: všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí. 

 zákaz vstupu do lesa se psem 

 

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. 

 

Funkcionáři závodu:  ředitel    Petr Turczer (R1) 

  hlavní rozhodčí   Vojtěch Dvorský (R3) 

  stavitel tratí   Jakub Jílek 

 

 

Šumperk, 17. května 2022   Petr Turczer (KVS Šumperk) 

mailto:vybor@ksu.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7046
mailto:vybor@ksu.cz
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Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 18. května 2022. 

 

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 
 

Partneři závodu: 

 

 
 


