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ROZPIS 
18.ročník 

 

HLAVNÍ SPONZOR :  

H.S.H. Sport s.r.o. je spole čnost se sedmnáctiletou tradicí v oboru 
sportovních pot řeb. Vedle sportester ů, hodinek a další sportovní 
elektroniky se v ěnuje i dalším speciálním oblastem pot řeb pro 
aktivní sportovce. Pro orienta ční běžce provozuje od roku 1994 
jedinou specializovanou prodejnu vybavení na OB v P raze a také 

specializovaný   e-shop s pot řebami na OB na www.shop.orienteering.cz. 

Kompletní nabídku lze nalézt na www.HSHsport.cz  

 

V LETOŠNÍM ROCE POŘADATEL VE SPOLUPRÁCI S  HLAVNÍM SPONZOREM NABÍZÍ ZÁVODNÍK ŮM 
ZAJÍMAVÉ NABÍDKY : 

• startovné ZDARMA pro závodníky, kte ří si do uzáv ěrky p řihlášek zakoupí u 
H.S.H. Sport zboží za více jak 2000,- K č 

• slosovací bonusy pro všechny ú častníky H.S.H. Vyso čina cupu, kte ří si po 
závodě vyčtou čip (hodnotné ceny) - každý den se budou z vy čtených čipů 
losovat sportovní hodinky 

• hodnotné ceny pro všechny kategorie, které budou p ředávány p ři závěrečném 
vyhlášení výsledk ů 

• další zajímavé akce, o níž se postupn ě dozvíte na stránkách závodu (ceny a 
slevové bonusy na sportovní vybavení pro ú častníky doprovodných akcí)   

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY  K VÝŠE UVEDENÝM NABÍDKÁM  NAJDETE  
NA STRÁNCE ZÁVODU HTTP://WWW.HSHSVYSOCINACUP.CZ 

 

 

POŘADATEL  SK Chrast, oddíl orientačního běhu 

DATUM 15. – 17.7.2011 

CENTRUM Čachnov, skautský tábor (49°44’38.118’’N, 16°4’16.41 8’’E) 

KATEGORIE D10N (linie), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D35B, 

D35C, D40, D45B, D45C, D50, D55, D60, D65, D70 
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H10N (linie), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, 

H35B, H35C, H40, H45B, H45C, H50, H55B, H55C, H60, H65, H70, H75, 

H80, H85 

P1, P2 (3 – 5 km) - volná kategorie pro příchozí a začátečníky, lze se 

přihlásit i na jednotlivé etapy, v této kategorii se nevyhlašují celkové 

výsledky. Kategorie P1 bude o něco kratší a méně orientačně náročná, než 

kategorie P2.  

HDR – kategorie pro rodiče s dětmi (linie), lze se přihlásit i na jednotlivé 

etapy 

Pozn.: v kategoriích D/H21 bude provedeno rozdělení do podkategorií 

podle stavu Rankingu HSH k 30.6.2011. Pořadatel si vyhrazuje právo 

sloučit kategorie, v případě malého počtu přihlášených. 

PREZENTACE Čtvrtek 14.7. od 19:00 do 21:00 v centru závodu 

 Pátek 15.7. od 10:00 do 14:00 v centru závodu od 20:00 do 21:00 

V rámci hladkého pr ůběhu prezentace vás prosíme abyste p řijeli v čas. 

Za jeden oddíl chodí prezentovat vždy jeden zástupc e, na vyžádání 

dostane vytišt ěný kompletní p řehled plateb a p řihlášek svého oddílu.  

SPORTOVNÍ PROGRAM  

Čtvrtek 14.7.2011  doprovodný noční závod  

Pátek 15.7.2011  E1 – krátká trať – intervalový start 

 Sobota 16.7.2011  E2 – klasická trať – intervalový start 

  odpoledne: doprovodné sportovní a kulturní akce 

 Neděle 17.7.2011  E3 – zkrácená trať – handicapový start 

STARTY ETAP  E1 – 15:00 hod, E2, E3 – 9:00 hod. 

MAPY E1 – Řvadlo 1:10 000, stav léto 2010,  rozměr A4, mapovali: Miroslav Nožička 

a Petr Mareček  

E2 - Šenflok, 1:10000, ekv. 5 m, stav léto 2011, rozměr A4, mapoval: Petr 

Mareček, pro žákovské a veteránské kategorie od 60 let !  

Hřivnáč, 1:15000, ekv. 5 m, stav léto 2010, rozměr A4, mapoval: Petr 

Mareček, pro ostatní kategorie  

E3 - Šenflok, 1:10000, ekv. 5m, stav léto 2011, rozměr A4, mapoval: Petr 

Mareček  
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TERÉN Pestrý vysočinský terén s množstvím vodotečí, četné hustníky, mírně 

svažitý, porostové detaily.  Závodní prostor se nachází v nadmořské výšce  

630  – 740 m.n.m. 

UKÁZKY MAP  

  

MOŽNOSTI TRÉNINKU  

Mapa Borovský les z roku 2007, 1:10000, ekv. 5 m. Vzdálenost z centra 

závodu na kole je 4,7 km, autem 8,5 km). Na této mapě budou postaveny 

tréninkové kontroly. Mapy jsou k dispozici na prezentaci 10 Kč/kus. 

VZDÁLENOSTI  

sportovní centrum – kemp 100 m 

cíl – kemp (pro všechny etapy) 100 m 

sportovní centrum – starty(pro všechny etapy) do 1500 m 

 

SYSTÉM RAŽENÍ SPORTIdent, závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, 

ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 30,-Kč/den. Za ztrátu čipu 

se účtuje 700,- Kč. 

FUNKCIONÁŘI Ředitel závodu: Petr Martinec 

 Hlavní rozhodčí: Michal Kuban – R2 

 Stavitelé tratí: E1 – Jan Krejsa – R2 

    E2 – Josef Vítek – R2 

    E3 – Petr Mareček – R2 

PŘIHLÁŠKY  a) přednostn ě přes přihlašovací systém na stránce závodu  
 Přihlašovací systém za Vás řeší všechny náležitosti přihlášky. Nejprve Vás 

vyzve k registraci, následně se můžete přihlásit buď jednotlivě nebo 
dávkově. Dovolí Vám přihlášení pouze do vypsaných kategorií, spočítá za 
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vás vklady, vygeneruje variabilní symbol a vyzve k zaplacení. Uvidíte on-
line seznam přihlášených závodníků. 

 b) omezen ě na e-mail:  prihlasky@obchrast.com 

(předmět zprávy: „Přihláška HSH - XXX“ – XXX = zkratka oddílu) 

Přihláška e-mailem bude zpoplatněna částkou 20 Kč/e-mail. 

Přihláška posílaná e-mailem musí nutn ě obsahovat: 

   1) jmenný seznam závodník ů (povinný formát přihlášky ČSOB v TXT  
   souboru). 

   2) kompletní a úplné informace: 

 základní identifika ční údaje : název oddílu, kontaktní informace na 
 přihlašující osobu 
 podrobný výpo čet vkladu 
 identifikace platby  – kdy, kým, z jakého účtu, kolik a za koho bylo 
 zaplaceno 
 požadavky ubytování  (požadavek uveden u každé osoby v p řihlášce ) 

 požadavek na p ůjčení čipu  (neuvedení čísla čipu v přihlášce 
neznamená požadavek na půjčení – místo čísla čipu je nutné napsat „P“ 
nebo slovo „Půjčit“ – na tomto základě bude závodníkovi naúčtováno 
půjčovné 

 
Neúplné p řihlášky nebudou p řijímány, vznikají tak zbyte čné 
nesrovnalosti, které brzdí plynulý chod prezentace.  Prosíme 
jednotlivé oddíly, aby si zjednali po řádek v p řihlašování.  

VKLADY

  

 

 

 

 

 

 

Využijte nabídky startovné ZDARMA. Více na stránkác h závodu! 

Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo 

650 749 531/0100 u KB Chrast, majitel účtu Jaroslav Matras - OB, 

Chrašice 632, 538 51 Chrast. Variabilní symbol 88XXXX, kde XXXX značí 

číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.  

Kategorie do 24.6.2011 
od 25.6.2011  

do 11.7. 2011 
na míst ě 

Do D/H14 včetně 250,- 390,- 450,- 

Od D55 a H60 včetně 250,- 390,- 450,- 

Ostatní 350,- 550,- 600,- 

P, HDR 250,- 250,- 250,- 

P, HDR / 1 etapa 90,- 90,- 90,- 

Půjčovné za SI 
kartu/den 

30,- 30,- 30,- 

Tištěné výsledky/kus 50,- 50,- 50,- 



 

http://www.hshvysocinacup.cz 

Pokud se budete dodate čně dohlašovat, prosíme neposílejte nám na 

účet peníze déle než v pond ělí 11.7.2011  – po tomto termínu pla ťte 

v hotovosti na prezentaci!!  

Na prezentaci si sebou vezm ěte kopii dokladu o zaplacení, v p řípadě 

námi  neidentifikovatelné platby tím výrazn ě urychlíte pr ůběh 

prezentace!!! 

PARKOVÁNÍ  50,- Kč za auto na celý pobyt 

 150,- Kč za autobus na celý pobyt 

 Poplatek bude vybírán na začátku pobytu při vjezdu do kempu nebo na 

parkoviště, neposílejte nám ho prosím předem na účet s ostatní platbou!  

UBYTOVÁNÍ  Stanový kemp:  14.– 17.7.2011  200,-Kč (osoba/pobyt) 

 Cena zahrnuje servis EKO-WC, pitnou a užitkovou voda, osvětlení kempu. 

 Děti do 5-ti let mají kemp zdarma, děti do 12-ti let za poloviční cenu. 

 Další typy ubytování  - pořadatel nezajišťuje. 

INFORMACE http://www.hshvysocinacup.cz  

 Petr Martinec, mobil: 777 722 496, E-mail: petr.martinec@gmail.com 

Michal Kuban, mobil: 605 825 449, E-mail: kubanm@seznam.cz 

CENY PRO VÍTĚZE První v každé kategorii v každé etapě obdrží diplom, vítězové třídenních 

obdrží diplomy a věcné ceny (kategorie P není vyhlašována) 

UPOZORNĚNÍ Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 

poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý 

závodník hradí ze svého zdravotního pojištění 

ŠKOLKA  V centru závodu. Školku povedou zkušené a pedagogicky kvalifikované 

dívky. O vaše dítka bude dobře postaráno a vy si můžete vychutnat 

jedinečný orienťácký zážitek v pěkných vysočinských lesích. 

DOPROVODNÉ AKCE A ZAJÍMAVOSTI  

Noční orienta ční běh, který pořádá náš oddíl ve čtvrtek 14.7.2011 je 

zařazený do H.S.H Rankingu. Výsledky NOB se nezapočítávají do 

celkového hodnocení H.S.H Vysočina Cupu. 

Sportovní hry a doprovodné akce  pro děti a dospělé (v případě 

dostatečného zájmu), pivní štafety, večerní diskotéka a další. 
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Sledujte stránky závodu, bude upřesněno v průběhu času. 

Možnost cykloturistických a turistických výlet ů do okolí (mimo 

zakázané prostory), kde bude omezený přístup, budou aktuáln ě 

zveřejněny v centru závodu – budeme vycházet závodník ům co 

nejvíce vst říc). V okolí Čachnova je značné množství cyklotras. 

Podrobnější informace o turistickém vyžití je na stránkách www.svratka.cz  

Prodej sportovního zboží je možný na jen na základě dohody se společností H.S.H. Sport, 

prodej občerstvení a ostatního sortimentu je možný jen na základě dohody s ředitelem 

závodu. 

Pořadatelé oddílu OB SK Chrast se těší na vaši účast a věří, že vám opět nabídnou pěkné 

sportovní vyžití v malebném prostředí Žďárských vrchů při pohodových vícedenních 

závodech 18.  ročníku závodu H.S.H. Vysočina cup. 

 

Michal Kuban         Petr Martinec 

hlavní rozhodčí         ředitel závodu 
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DATUM 14.7.2011 (čtvrtek)  

CENTRUM Svratka – pod sjezdovkou  

PŘEDPIS soutěží se dle pravidel ČSOB, zařazeno do rankingu, koef. 1.00  

PREZENTACE od 19:00 do 21:00 v centru H.S.H. vysočina cupu 

START  00 = 22:00  

TERÉN mírně zvlněný typický terén Vysočiny v nadmořské výšce 620 – 780 m  

MAPA  Česká Cikánka 1:10000, e=5m, A4, léto 2010 (+ základní revize – 
oplocenky, mítiny) 

SYSTÉM RAŽENÍ SPORTident, kontroly budou vybaveny reflexními válci  

PŘIHLÁŠKY  a) přes přihlašovací systém H.S.H. Vysočina cupu 

b) pouze výjimečně na e-mail prihlasky@obchrast.com 

(předmět zprávy: „Přihláška NOB - XXX“ – XXX = zkratka oddílu) 

Přihláška posílaná e-mailem musí nutně obsahovat jmenný seznam 
závodníků (povinný formát přihlášky ČSOB v TXT souboru). Startovné se 
platí až při prezentaci.  

KATEGORIE HD14, HD16, HD18, HD21, HD35, HD45, P1, P2, TYM1 (trať P1), TYM2 
(trať P2) 

PŘEDBĚŽNÉ DÉLKY TRATÍ :  

H14 3 km D14 2,5 km 

H16 5,5 km (40min) D16 4km (40min) 

H18 6,5 km (45min) D18 4-5km (40min) 

H21 9 km (55-60min) D21 5-6km (50min) 

H35 7 km (55min) D35 4 km (40 min) 

H45 5 km (45-50min) D45 3,5 km (40 min) 

P1 (TYM1) 3 km P2 (TYM2) 4,5 km 

V kategorii TYM1, TYM2 soutěží dva nebo více závodníků na jeden čip. 

Kategorie P1, P2, TYM1, TYM2 nemají startovní čas, mohou startovat 
kdykoliv do času 40. 

VZDÁLENOSTI  Centrum – Start…………do 100 metrů 

Centrum – Cíl …………….do 100 metrů 
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Z centra H.S.H. Vysočina cupu je centrum nočního závodu vzdáleno 4 km 
pěšky/na kole, nebo 8 km autem. 

FUNKCIONÁŘI ředitel: Petr Martinec 

hlavní rozhodčí: Petr Mareček, R2 

                           stavitel tratí:  František Záhorec, R3 

STARTOVNÉ žáci 30,- Kč, ostatní 50,-Kč, platí se při prezentaci  

 

V případě malého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo závod zrušit. Toto 
rozhodnutí bude včas vyvěšeno na internetových stránkách. 

 


