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ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 

 

Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 2021 

 

ROZPIS 
 
 
Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 
Datum: sobota 5. června 2021 
 

Centrum: parkoviště u Motorestu Skřítek // 49°59'55.467"N, 17°9'14.921"E // http://mapy.cz/ 
 
Druh závodu:  závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol. 
 závod Hanáckého žebříčku 

 Nedojde-li ke změně Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2021, bude se jednat o 
postupový závod na MČR na klasické trati 2021. 

 

Podmínky účasti: všichni účastníci musí při příjezdu předložit vyplněné čestné prohlášení (bude zveřejněno v 
IS ORIS na stránce závodu) s potřebnými údaji (testování, očkování, prodělání nemoci 
Covid-19, atd.) podle v den závodu platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví. 
 Bez předání tohoto čestného prohlášení nebude účastník vpuštěn na trať. 
 Každý účastník po předložení čestného prohlášení obdrží označení, na jehož základě mu 

bude umožněno odstartovat. 
 
Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65 

 H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H70 
HDR (smajlíci ☺, děti s doprovodem), P (příchozí), DH10N (smajlíci ☺, bez doprovodu) 

 
Přihlášky: do úterka 1.6.2021 v informačním systému ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz . 

Účastníci se hlásí do jednotlivých startovních vln. V těchto vlnách (1 vlna = 1 hodina) jim 

budou přiděleny konkrétní startovní časy (budou zveřejněny pouze v IS ORIS). 
Celkem je připraveno 6 vln. 
Poslední dvě vlny jsou otevřeny až po zaplnění předcházejících vln – prosíme, dodržujte to. 

 
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 
 
 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:  21XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 
 

https://mapy.cz/s/kalanacedo
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6320
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Prezentace: pouze online. Využijte email: prebor21(at)ksu.cz 

 
Vzdálenosti: centrum – start do 2,0 km 
 centrum – cíl do 1,0 km 

 
Start: 00 = 10:00 

intervalový 
 

Mapa: Rudoltice - Skřítek, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017-2, stav květen 2021, formát A4, hlavní 
kartograf: Zdeněk Rajnošek ml., tisk: laser. Mapy budou vytištěny na voděodolný materiál. 

 

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. 

 
Popisy kontrol: pouze na mapě a před akcí ke stažení v informačním systému ORIS na stránce závodu: 

http://oris.orientacnisporty.cz. 

 
Terén: horský jesenický terén. Probíhá těžba, dbejte zvýšené opatrnosti. 
 

Parkování: bude vybíráno parkovné. Organizace bude upřesněna v pokynech. Dbejte prosím těchto 
instrukcí. 

 

Výsledky: pouze online na stránce závodu. 
 
Vyhlášení výsledků: s ohledem na situaci s pandemií Covid-19 nebude. 

 
Občerstvení: s ohledem na situaci s pandemií Covid-19 nebude. 
 

Školka: s ohledem na situaci s pandemií Covid-19 nebude. 
 
Informace: Petr Turczer, e-mail: prebor21(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: 

prebor21(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. 
 

Covid-19: Mimo čas strávený na trati mějte neustále nasazenou alespoň roušku. 
 Na start jděte přímo z místa vašeho parkování na svůj startovní čas. 
 Dodržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních osob. 

 Po doběhu opusťte prostor cíle. 
 Po doběhnutí odjeďte co nejdříve domů. 
 Přihlášením na akci souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 

 Nejezděte na akci, pokud se nebudete cítit dobře!!! 
 Finální informace pak budou zveřejněny v pokynech v týdnu před akcí. 
 

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 

mailto:prebor21@ksu.cz
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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   Ondřej Šrámek (R3) 
  stavitelé tratí   Zdeněk Janů ml. (R1)  
 
 

Šumperk, 26. května 2021    Petr Turczer (KVS Šumperk) 
 
 

 

Konání závodu umožnila společnost Lesy České republiky, s.p. Děkujeme! 

 

Závod se koná v CHKO Jeseníky – chovejte se ohleduplně. 


