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Žebříček B-Morava - klasická trať - 10. 5. 2014  

Žebříček B-Morava - krátká trať - 11. 5. 2014 
 

ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 2014 
 

HOLBA O-VÍKEND 2014 
 

POKYNY 
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 

Datum: 10. (sobota) – 11. (neděle) května 2014 

 

Centrum: Horní Temenice / Bohdíkov (6 km SZ od Šumperka) // mapa 

 

Druh závodu:  sobota 

klasická trať 

2. závod Žebříčku B-Morava 

6. závod Hanáckého žebříčku jaro 

Český pohár veteránů 

Ranking HSH 

Veřejný závod 

 

neděle 

krátká trať 

3. závod Žebříčku B-Morava 

Český pohár veteránů 

Ranking HSH 

Veřejný závod 

 

Parkování: organizované pořadatelem, na pozemku soukromého vlastníka. Žádáme řidiče, aby 

dodržovali pokyny pořadatelů. Děkujeme. 

 Bude vybíráno parkovné 20 Kč/automobil/den.  

 

Prezentace: sobota / klasická trať 

8:30 – 10:00 v centru závodu 

 

neděle / krátká trať 

8:00 – 9:00 v centru závodu 

 

Vzdálenosti: sobota / klasická trať 

parkoviště – centrum: do 100 m 

centrum – cíl: 0 m 

centrum – start 1: 1 600 m (převýšení 90 m) 

centrum – start 2: 100 m 

 

neděle / krátká trať 

http://www.mapy.cz/s/9qMT
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parkoviště – centrum: do 100 m 

centrum – cíl: 0 m 

centrum – start: 1 800 m (převýšení 20 m) 

 

Šatny:  Využijte vlastní oddílové stany. 

 

Použitý způsob 

ražení: elektronické – SportIdent. 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 vždy 

při dolním okraji mapy. 

 

Startovní čísla: běží se bez startovních čísel. 

 

Popisy kontrol:  V centru závodu, formou samoobsluhy.  

 

Mapa: sobota / klasická trať 

Lovák, 1:15 000, E=5m, ISOM 2000, stav duben 2014, hlavní kartograf: Zdeněk Janů ml., 

tisk: laser, formát A4 

Klapuše, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav duben 2014, hlavní kartograf: Zdeněk Janů ml., 

tisk: laser (pouze pro kategorie DH14BC a nižší a pro kategorie DH45BC a vyšší), formát 

A4 

 

neděle / krátká trať 

Bohdíkovský lom, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav duben 2014, hlavní kartograf: 

Zdeněk Janů ml., tisk: laser, formát A4 

 

Po oba dny jsou mapy pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 

 

Zvláštní mapové značky: zelený křížek vývrat 

 hnědý křížek plošinka 

 zelené kolečko výrazný strom 

černý křížek jiný umělý objekt 

 

Terén: kopcovitý terén  středoevropského typu v oblasti Hanušovické vrchoviny (cca 350 – 

608 m n.m.) se dvěma hlavními vrcholy: Lovák (606 m n.m.) a Sklenný vrch (608 m n.m.). 

Les je smíšený. Průběžnost lesa je v jednotlivých částech různá - od zcela čistých ("bílých") 

partií až po vyloženě "zelené" části. Některé z hustníkatých partií jsou náletového 

charakteru a tedy nepravidelných tvarů. V prostoru se nachází průměrně hustá 

nepravidelná síť komunikací všech typů. Terén je bohatý na detaily terénních i 

porostových typů (zejména potom skály, skalky, kameny a dále také kupky, světlinky, 

hustníčky, bažinky, plošinky, výrazné stromy, vývraty, atd.). V terénu se nachází minimum 

sezónního porostu a podrostu. 

 

Tratě:  viz popisy kontrol, popř. web závodu. 

 

Povinný úsek:  start -> začátek orientace (mapový start), 

 sběrná kontrola (číslo 100) -> cíl. 

 

 Povinné úseky jsou značeny červenými fáborky nebo koridory. 

 

Zak. prostory:  veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu. 

 

Start: sobota / klasická trať 

 intervalový start 

 

start 1 



 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk // www.ksu.cz 

Český svaz orientačních sportů // www.csos.cz 
 

 

 

00 = 11:00 hod., vzdálenost startu 1 je 1 600 m (převýšení 90 m) od centra; značeno 

modrobílými fáborky. Ze startu 1 startují všechny kategorie vyjma kategorií DH10N a 

HDR!!! 

 

start 2 

00 = 11:00 hod., vzdálenost startu 2 je 100 m od centra; značeno modrobílými fáborky. 

Ze startu 2 startují pouze kategorie DH10N a HDR!!! 

 

Kategorie P a HDR startují libovolně v čase od 0 do 120 v souladu s pokyny pořadatelů na 

příslušném startu. 

 

neděle / krátká trať 

 intervalový start 

 

00 = 10:00 hod., vzdálenost 1 800 m (převýšení 20 m) od centra po modrobílých 

fáborcích. 

 

Kategorie P a HDR startují libovolně v čase od 20 do 80 v souladu s pokyny pořadatelů na 

startu. 

 

Občerstvení:  sobota / klasická trať 

 občerstvovací stanice na postupech (voda). V cíli po doběhu voda se sirupem. 

 

 neděle / krátká trať 

 v cíli po doběhu voda se sirupem. 

 

Časový limit:  sobota / klasická trať 

 180 minut 

 

 neděle / krátká trať 

 120 minut 

 

Zdravotní služba:  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. 

 

Stánkový prodej:  stánek Pivovaru Holba (pivo, kofola), 

 bufet v centru s klasickým sortimentem (hranolky, bramboráky, klobásy, kuře, guláš, teplé 

nápoje, cukrovinky i nanuky), 

 stánek společnosti Vavrys. 

 

Mytí:  v centru cisterna s vodou a lavory. 

 

WC:  TOI-TOI v centru, neznečišťujte okolí centra. 

 

Školka:  v centru závodu bude po oba dny v provozu školka pro nejmladší orienťácké naděje. 

 

Výsledky:  průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru. Konečné výsledky budou zveřejněny na 

webu závodu a v informačním systému ORIS. 

 

Výdej map:  po startu posledních závodníků. Bude upřesněno rozhlasem. 

 

Vyhlášení vítězů:  sobota / klasická trať 

 cca v 16:30. Bude upřesněno rozhlasem. 

Ve všech žákovských kategoriích a ve všech kategoriích B bude vyhlašováno 1.-3. místo. V 

HDR všichni doběhnuvší (vyhlášení HDR bude upřesněno rozhlasem). V ostatních 

kategoriích vždy pouze vítěz. 
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 neděle / krátká trať 

 cca v 14:00. Bude upřesněno rozhlasem. 

Ve všech žákovských kategoriích a ve všech kategoriích B bude vyhlašováno 1.-3. místo. V 

HDR všichni doběhnuvší (vyhlášení HDR bude upřesněno rozhlasem). V ostatních 

kategoriích vždy pouze vítěz. 

 

Protesty:  písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (Petr Turczer, Revoluční 21, Šumperk, 

787 01). 

 

Jury:  složení bude zveřejněno rozhlasem. 

 

Ubytování:  tělocvična v základní škole v Rudě nad Moravou. Při prezentaci obdrží každý ubytovací 

poukaz. Škola bude otevřena v sobotu od 16:30. V neděli je nutné školu opustit do 9:00. 

Vstup do tělocvičny (tříd) pouze po přezutí. Udržujte čistotu. Dbejte nočního klidu. 

 

Upozornění:  provozování prodejní nebo propagační činnosti v rámci závodů pouze se souhlasem 

ředitele závodů. 

Prostor závodu je přirozené obydlí prasete divokého, které má  teď na jaře mladé. Pokud 

se setkáte s bachyní a selátky, nesnažte se je hladit nebo brát pod tričko, ať jsou jakkoliv 

přítulná. 

Při nedělním závodě vedou tratě nedaleko Bohdíkovského lomu, dbejte zvýšené 

pozornosti. 

Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena možnost 

zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle 

svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz 

bude uveden na stránce závodu. 

 

Koncert: v sobotu večer od 19:30 se uskuteční koncert skupin Dvacet facek a Svatý Jidáš 

v restauraci Záložna (nedaleko ZŠ Ruda nad Moravou). 

Zveme všechny závodníky na toto kulturní obohacení sportovního víkendu!!! 

Jako vstupenka bude sloužit výpis mezičasů ze sobotního závodu. 

 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu 

ČSOS, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2014 a Soutěžního řádu Hanácké 

oblasti. 

 

Hlavní pořadatelé:   

 sobota / klasická trať 

ředitel: Pavel Paloncý 

hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1) 

stavitelé tratí: Zdeněk Janů (R2), Jaromír Šrámek (R1) 

 

neděle / krátká trať 

ředitel: Pavel Paloncý 

hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1) 

stavitelé tratí: Jakub Halama (R1) 

 

Poděkování: Velmi děkujeme panu Komárkovi (majiteli pozemků shromaždiště) za umožnění 

uspořádání závodů. 

Dále děkujeme za pomoc s pořádáním panu Tanertovi – starostovi obce Ruda nad 

Moravou a všem našim partnerům 

 

 

Pavel Paloncý 

ředitel závodů 

 

 

Petr Turczer 

hlavní rozhodčí 

 

 

http://www.obpostupy.cz/

