
ROZPIS ZÁVODU 

Š u m a v s k ý   k u f r 
17. ročník  

14. a 15. závod Oblastní soutěže – Západ 2018 

10. a 11. závod Jihočeského žebříčku 2018 (krátká trať, klasická trať) 

Veřejné závody v orientačním běhu (krátká trať, klasická trať) 

Pořadatel: OB Kašperské Hory 

Typ závodu: sobota 6. října 2018: krátká trať (14. OŽ ZČ, 10. OŽ JČ, veřejný závod)  

 neděle 7. října 2018: klasická trať (15. OŽ ZČ, 11. OŽ JČ, veřejný závod) 

Centrum: U Durmáků, louka pod vrchem Sedlo (Albrechtice u Sušice). Možno postavit 

oddílové stany. Příjezd po zpevněné cestě pouze ve směru od silnice mezi 

Ostružnem a Albrechticemi, viz plánek. Cesta mezi Bohdašicemi a Humpolcem 

nesjízdná!  

Vzdálenosti: Parkování – centrum závodu – 100 metrů 

Centrum – start a cíl po oba dny vždy do 600 metrů. 

Terén: Horský les s kamenitými pasážemi a podrostem. 

Mapa: Sobota: “Sedlo 2018“, 1:10 000, E = 5m, revize červenec 2018, 

Neděle: “Sedlo 2018“, 1:10 000, E = 5m, revize červenec 2018 (kategorie HD21, 

HD21K 1:15 000, E = 5m). 

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. Rozměr mapy po oba dny je A4. 

Kategorie: H,D 10, 12, 14, 16, 18, 21, 21K, 35, 45, 55, 65, 75, L (linie), HDR (linie děti 

s doprovodem), P (tréninková trať pro dospělé začátečníky). 

Start: sobota: 00 = 13:30  neděle: 00 = 10:00 

Prezentace: sobota: 11:30 až 13:00 neděle: 8:30 až 9:30 

Přihlášky:  V termínu do 30. 9. 2018 v systému ORIS včetně požadavku na ubytování 

ve sportovní hale nebo zapůjčení čipů.  

  Mimořádně lze přihlášku zaslat na email: martina.liberda@gmail.com. V přihlášce 

jméno, kategorii, registrační číslo, závod, na který se přihlašujete (sobota, neděle, 

nebo oba), a číslo SI, nebo požadavek na zapůjčení a požadavek na ubytování. 

Vklady: H,D 16 – 65, 70,- Kč za jeden závod 

 ostatní 50,- Kč za jeden závod 

 Po termínu přihlášek dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad vyjma 

kategorií HDR, P a HDL.  

 

Úhrada vkladů: společně s poplatkem za ubytování lze provést převodem na BÚ – číslo účtu 

244813366/0300 – var. symbol 27xxxx (kde xxxx je číslo oddílu dle svazového 

adresáře). Ve výjimečných případech v hotovosti při prezentaci. 



Ubytování: Sportovní hala v Kašperských Horách (https://sport.kasphory.cz/), vlastní spací 

pytle – 80 Kč na osobu. Další možnosti ubytování na webové stránce města 

https://www.kasphory.cz/turista/ubytovani-a-sluzby/ubytovani.  

Předpis:  Soutěží se dle platných pravidel pro závody OB a Soutěžního řádu a prováděcích 

předpisů ZČO a JČO. 

Systém ražení: Po oba dny je použito ražení Sportident (SI). Je možné použít všechny druhy čipů 

vč. bezkontaktních (SIAC). Při závodě jsou SI krabičky nastaveny na kontaktní 

ražení. V posledním startovním koridoru je umístěna krabička SIAC Off.  

  Číslo čipu nebo požadavek na zapůjčení uvést do přihlášky. Půjčovné na závod 

30 Kč, za ztrátu požadujeme náhradu 800 Kč. 

Vyhlášení: Sobota: Vyhlášení prvních tří závodníků v kategorii proběhne před nedělním 

závodem pouze pro kategorie HD10–16, závodníci kategorií HDL a HDR obdrží 

diplom a drobnou cenu po doběhu závodu. 

 Neděle: Vyhlášení prvních tří závodníků v kategorii proběhne po závodě pro 

všechny kategorie. V kategoriích HDL a HDR budou vyhlášeni všichni zúčastnění 

závodníci bez ohledu na pořadí. Na závěr budou vyhlášeny zvláštní ceny – 

Šumavský kufr, Šumavský rychlík a Šumavská šipka. 

Doprava: Dopravu účastníků pořadatel nezajišťuje. 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí 

se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě 

přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů (http://www.sumavskykufr.cz/) 

a v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce 

budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti 

o proběhlém závodě, 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 závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) 

zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte 

s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

Informace:  http://www.sumavskykufr.cz 
Martina Liberdová – mobil 608 652 684, Miloš Fiala – mobil 731 530 227 

Funkcionáři:  ředitel závodu:  Martina Liberdová 

   stavitel tratí oba dny:   Jakub Hulec R3, Pavla Hulcová 

   hlavní rozhodčí oba dny:  Miloš Fiala R3 

 

 

Závody jsou součástí sportovního projektu České unie sportu "Sportuj s námi!" 

 
 

https://sport.kasphory.cz/
https://www.kasphory.cz/turista/ubytovani-a-sluzby/ubytovani
https://oris.orientacnisporty.cz/
http://www.sumavskykufr.cz/
http://www.sumavskykufr.cz/


Partneři a sponzoři závodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha a detail shromaždiště (GPS: 49.1837000N, 13.5695000E) 

 
 

 

 

Příjezd 


