
   

 

 

 

3-denní závody v orientačním běhu 

ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 2018 

ROZPIS 
 

 

Pořádající orgán: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 

Datum: 27. – 29. července (pátek – neděle) 

pátek 27. července / E1 … krátká trať 

sobota 28. července / E2 … klasická trať 

neděle 29. července / E3 … zkrácená trať 

 

Centrum: osada Tři Dvory / Moravský Karlov (10 km J od Králík) // mapa 

 

Parkování: organizované pořadatelem na louce soukromého majitele v osadě Tři Dvory / 

Moravský Karlov // mapa. 

Bude vybíráno parkovné 50 Kč/automobil za všechny tři dny. 

Dbejte prosím pokynů pořadatelů.   

 

Kategorie:  D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, 

H70 

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

doprovodu) 

 

Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu, koeficient 1.00. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených. 

 

Přihlášky: za základní startovné do neděle 1. 7. 2018 v informačním systému ORIS. 

Výjimečně e-mailem: likas(at)ksu.cz (přihláška je platná po obdržení reply).  

 

Přihlášky za zvýšené startovné budou možné do neděle 15. 7. 2018. Přihlášky po 

tomto termínu budou možné pouze dle možností pořadatele. 

 

Požadavky na starty uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní 

časy! 

 

Vklady: všechny 3 etapy 

  do 1.7. do  15.7. po 15.7. 

 DH10-DH14; DH60 a starší 250,- Kč 350,- Kč 450,- Kč 

 DH16-DH55 350,- Kč 450,- Kč 550,- Kč 

 HDR, P 150,- Kč 150,- Kč 150,- Kč 

  

 pouze 1 etapa 

  do 1.7. do  15.7. po 15.7. 

https://mapy.cz/s/1VFSe
https://mapy.cz/s/25kJi
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4413
mailto:likas@ksu.cz


   

 

 DH10-DH14; DH60 a starší 90,- Kč 120,- Kč 150,- Kč 

 DH16-DH55 140,- Kč 180,- Kč 220,- Kč 

 HDR, P 70,- Kč 70,- Kč 70,- Kč 

 

půjčovné SI čipu 30,- Kč / etapa (za ztrátu SI čipu účtujeme 800,- Kč) 

 

 Veškeré platby zasílejte na účet: 

 Název účtu:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk 

 Adresa:  Králec 29, 788 20 Dolní Studénky 

 Číslo účtu:  2459665339/0800 

 Banka:  Česká spořitelna, a.s. 

 Var. symbol:  18XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

 

Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 

 

Prezentace: pátek 27. července: 13:30 – 16:30 

 sobota 28. července: 8:30 – 9:30 

 neděle 29. července: 8:30 – 9:30 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum (kemp): 700 m / převýšení 40 m 

centrum – shromaždiště E1: 0 km 

centrum – shromaždiště E2: 0 km 

centrum – shromaždiště E3: 0 km 

Cíl jednotlivých etap bude vždy nedaleko shromaždiště (E1 a E3 přímo na 

shromaždišti). Vzdálenosti na start E1 a E3 budou do 2 km od shromaždiště. 

Vzdálenost na start E2 bude delší, přičemž po dohodě s Lesy ČR bude pořadatel 

zajišťovat kyvadlovou autobusovou dopravu na start. 

Kategorie DH10N, HDR a P budou mít start vždy u shromaždiště. 

 

Start: E1 / pátek 27. července: 16:00 … intervalový 

 E2 / sobota 28. července: 10:00 … intervalový 

 E3 / neděle 29. července: 10:00 … handicap 

 Start E3 bude určen na základě součtu výsledků z E1 a E2. 

 

Mapa: 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav červenec 2018, hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek, 

tisk: laser 

 

Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny. 

 

                
 

Způsob ražení: SportIdent, možnost zapůjčení čipu u pořadatele. 

 

Terén: horský les v oblasti Hanušovické vrchoviny v nadmořské výšce cca 600 - 840 m n.m. 

Les je převážně jehličnatý s různou průběžností. Některé z hustníkatých partií jsou 

náletového charakteru. V prostoru se nachází průměrně hustá nepravidelná síť 

komunikací všech typů. Údolní části lesa jsou podmáčené. V terénu se nachází 



   

 

pozůstatky vojenské činnosti. V terénu se nenachází téměř žádný sezónní porost a 

podrost. 

 

Ubytování: pořadatel zajišťuje ubytování ve stanovém kempu v centru závodu za 200,- Kč na 

osobu. Kemp bude otevřen od pátku 27.7.2018 13:30 do neděle 29.7.2018 15:00. 

 

Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. 

Informace o případném dalším ubytování budou uvedeny na www stránce závodu. 

 

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

 

Informace: e-mail: divocak2018@ksu.cz  

   web: http://www.ksu.cz/divocak2018    

telefon: +420 739 324 013 (Petr Turczer) 

 

Protesty: písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (Petr Turczer, Revoluční 14A, 

Šumperk, 787 01). 

 

Upozornění: všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze 

v centru závodu. 

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem 

ředitele závodu. 

 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích 

pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2018. 

 

Hlavní pořadatelé:  ředitel: Pavel Paloncý 

 hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1) 

 stavitelé tratí: Zdeněk Janů ml. (E1), Ondřej Jílek (E2), Jonáš Müler (E3) 

    

V Šumperku 4. května 2018 

 

 

Pavel Paloncý 

ředitel závodů 

 

 

Petr Turczer 

hlavní rozhodčí 
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