
   

 

 

 

Mistrovství ČR na klasické trati 2015 

Veteraniáda ČR na klasické trati 2015 

11. závod Českého poháru 2015 

11. závod INOV-8 CUP - žebříčku A 2015 

31. závod Českého poháru veteránů 2015 

Závod Rankingu 2015 (koeficient 1.04 / 1.10) 

Závod WRE 2015 

Veřejný závod 
 

ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 2015 

 

Pod záštitou senátora Parlamentu ČR Mgr. Zdeňka Brože 

 

ROZPIS 
 

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 

Datum: sobota 26. září / semifinále 

 neděle 27. září / finále 

 

Centrum: Lyžařský areál Klepáčov (20 km SV od Šumperka) // mapa 

 

Parkování: organizované pořadatelem, na loukách soukromého majitele. Kluby, které přijedou 

autobusem, oznámí tuto skutečnost pořadateli v systému ORIS v sekci Doplňkové služby a 

po skončení termínu přihlášek budou informováni o možnostech parkování pořadatelem.   

 

Kategorie:  Mistrovství ČR 

D16, D18, D20, D21 

H16, H18, H20, H21 

 

 Veteraniáda ČR 

D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 

H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 a H80 

 

Veřejný závod 

T3, T6, T9 (tréninkové tratě délky cca 3, 6 resp. 9 km) 

 

Právo startu:  Mistrovství ČR 

dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2015 čl. I/5 odst. 3 

 

 Veteraniáda ČR 

bez omezení 

http://www.mapy.cz/s/iEBv


   

 

 

Veřejný závod 

bez omezení 

 

Přihlášky: do pátku 11. 9. 2015 v informačním systému ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz . 

Ve výjimečných případech na e-mail lucruza(at)email.cz (přihláška je platná po obdržení 

reply). 

Přihlášky po tomto termínu pouze za vklad zvýšený o 50 %. 

Po 15. 9. 2015 se bude možno přihlásit pouze do kategorií veřejného závodu. 

 

Vklady: Mistrovství ČR 400,- Kč 

Veteraniáda ČR DH35-DH55 400,- Kč 

Veteraniáda DH60 a vyšší 320,- Kč 

Veřejný závod 140,- Kč / závod 

 

půjčovné SI čipu 30,- Kč / závod 

 

 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:  09XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

 

Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 

 

Závodníci registrovaní v sekci OB pro rok 2015, kteří startují v mistrovských kategoriích 

(DH16 - DH21), neplatí při přihlášení v řádném termínu vklady. 

 

Prezentace: sobota 26. září 9:30 – 11:00 v centru závodu 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 900 m 

centrum – cíl: 0 m 

centrum – start: do 3 000 m 

 

Start: sobota 26. září / semifinále 

 intervalový 

00 = 12:00 

 

neděle 27. září / finále 

 intervalový 

00 = 9:30 

 

Mapa: pro kategorie D16 – D21 a H16 – H40: nová, 1:15 000, E=5m, ISOM 2000, stav září 2015, 

hlavní kartograf: Luděk Krtička, tisk: ofset 

 pro ostatní kategorie: nová, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav září 2015, hlavní kartograf: 

Luděk Krtička, tisk: ofset 

 

Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny. 

 

Způsob ražení: SportIdent, možnost zapůjčení čipu u pořadatele. 

 

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. 

http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:lucruza@email.cz


   

 

 

Ubytování: pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně v Šumperku. Cena za osobu 

a noc 80,- Kč. 

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

Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu. 

Nocování v centru závodů není možné. 

Ubytování na postelích pořadatel nezajišťuje, ale na vyžádání poskytne tipy na ubytování. 

 

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

 

Informace: e-mail: mcr2015@ksu.cz   

 web: www.ksu.cz/mcr2015  

telefon: +420 739 324 013 (Petr Turczer) 

 

Předp. časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS. 

 

Protesty: písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (Petr Turczer, Revoluční 21, 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 a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu 

ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2015. 

 

Hlavní pořadatelé:  ředitel: Pavel Paloncý 

hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1) 

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

IOF kontrolor: Adam Zitka 

    

V Šumperku 19. června 2015 

 

 

Pavel Paloncý 

ředitel závodů 

 

 

Petr Turczer 

hlavní rozhodčí 

 

 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 19. června 2015. 

mailto:mcr2015@ksu.cz
http://www.ksu.cz/mcr2015/

