
Pokyny pro závodníky

Paprsek 2018

 6. závod Hanáckého žebříčku jaro, 4. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti

 veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců, klasická trať

Pořádající orgán
ČSOS - Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje

Pořádající subjekt
SK Severka Šumperk (SSU)

Datum
sobota 12. května 2018

Centrum závodu
Chata Paprsek – místní část Starého Města pod Sněžníkem GPS 50.2099669N, 16.9898583E. V centru
bude prostor pro postavení klubových tunelů, které velmi doporučujeme, v     centru není žádný jiný   
přístřešek a chata slouží pouze ke stravování.

Druh závodu
jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol, rankingový závod s 
koeficientem 1,00.

Parkování
Do vyhrazeného místa parkování se dostanete ze St. Města směr Velké Vrbno, ve Velkém Vrbně bude 
parkování organizováno pořadateli na parkovištích Ski areálu Paprsek (P1, P3 viz plánek na konci 
pokynů). V případě zaplnění je další parking možný v lomu (P2). Při příjezdu dbejte pokynů 
pořadatelů, parkování je bez poplatku. 
Závodníci musí parkovat na místech určených pořadateli, příjezd přes Kunčice do centra závodu je 
zakázán, parkoviště u chaty slouží hostům. Příjezd přes Kunčice bude hlídán pořadateli.
Upozorňujeme, že při průjezdu Starým Městem vede objížďka kolem nádraží, je dobře značena.

Časový program
 9:00 – 10:00: prezentace v centru závodu,
 11:00: start 00,
 cca 14:30: vyhlášení vítězů.

Vzdálenosti
 parkoviště – centrum: cca 1400m, převýšení 200 m, cca 30–40 min. chůze, přístupová cesta 

vede po žluté turistické značce, vytvořte si dostatečnou časovou rezervu pro cestu do centra!
 centrum – start: 600 m, převýšení 0 m, modrobílé fáborky,
 centrum – cíl: 50 m.

Systém ražení
elektronické, Sportident. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Krabičky SI v závodě budou 
nastaveny na kontaktní způsob ražení, v posledním koridoru na startu bude umístěna SIAC OFF 
krabička.

Vyčítání čipů
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https://mapy.cz/s/2D3jj
https://mapy.cz/s/2D4xL
https://mapy.cz/s/23teg


v centru závodu, každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po 
příchodu do centra.

Popisy kontrol
piktogramy, formou samoobsluhy v centru.

Mapa
• Pro kategorie D21C až D45C, H18C až H55C, T5: Palaš, 1:10 000, E = 5 m, ISOM 2000, stav

duben 2017. Formát A3, tisk Nord Service, materiál Pretex. 
• Ostatní kategorie: Malá Pralinka, 1:10 000, E = 5 m, ISOM 2000, stav duben 2017. Formát

A4, tisk Nord Service, materiál Pretex.
• Mapovali: Luděk Krtička (hlavní kartograf), Zdeněk Rajnošek, Vojtěch Král, Martin Poklop,

Jan Potštejnský, Jan Kaprál.
• Mapy budou do času posledního startu vybírány v cíli.

Zvláštní mapové značky
 černý křížek – jiný umělý objekt,
 zelený křížek – vývrat,
 zelené kolečko – výrazný strom.

Tratě
Parametry tratí jsou uvedeny samostatně na webu závodu. Trať HDR a DH10N je značena smajlíky. 
Tratě HDR, DH10N a DH10C mají některé složitější úseky mezi kontrolami vyznačeny fáborky.

Terén
Převážně smrkový horský les v nadmořské výšce 800 až 1100 metrů nad mořem. Severní část prostoru
tvoří les s rozdílnou průběžností. Střídají se vněm rychlé pasáže s pomalými částmi plnými bažin,
vysokého borůvčí či hustníků. Celkově se jedná o náročnou podložku. Jižní část prostoru je typická
řadou  kamenných  kup  (hromadnic)  vzniklých  při  zemědělské  činnosti  v  minulosti.  Tato  část  je
charakteristická rychlejší podložkou a celkově i z hlediska porostů ji lze hodnotit jako průběžnější.

Zakázané prostory
veškeré lesní porosty a louky v okolí centra závodu a cesty na start.

Start
00 = 11.00 hod., intervalový, kategorie HDR a P libovolně od startovního času 00 do času 90. 

Časový limit
130 minut pro všechny kategorie.

Předběžné výsledky
budou vyvěšovány v centru a aplikaci na serveru LiveResults, celkové výsledky na webu závodu 
http://paprsek2018.ssu.cz/ a v ORISu.

Vyhlášení výsledků
Po skončení závodu vyhlášení cen pro první tři místa u všech kategorií. U kategorií HDR a DH10N 
budou drobnou cenou oceněni všichni účastníci. 
Ceny věnovala obchodní společnosti PRO-BIO, spol. s r.o., nebudou chybět také tradiční 
staroměstské máslové trubičky.

Občerstvení
některé kategorie delších tratí mají na postupu umístěny občerstvovačky, všichni po doběhu v cíli, 
veškeré další občerstvení zajišťuje Chata Paprsek.
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http://paprsek2018.ssu.cz/
http://paprsek2018.ssu.cz/index.php?stranka=trate


WC a mytí
WC v bílém party stanu – bude otevřeno pro závodníky, do chaty je přísně zakázán vstup 
v hřebové obuvi. Mytí zajištěno u chaty, k dispozici budou lavory.

Zdravotní zabezpečení
závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná první pomoc bude poskytována po 
doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Protesty 
případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je možno zaslat 
protesty proti výsledkům: Václav Král, Květná 247, 788 32 Staré Město.

Předpis 
závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti 2018, předpokládané časy 
vítězů budou v souladu se SŘ.

Jury
bude nabídnuta těmto závodníkům – Ladislav Grepl (KON), Tomáš Holas (AOP), Ivana Poklopová 
(UOL).

Funkcionáři závodu
 ředitel závodu – Zdenka Králová
 hlavní rozhodčí – Václav Král (R3),
 stavitelé tratí – Luděk Krtička (R1), Marek Schuster.

Poděkování
Lesům ČR s.p., který umožnil konání závodu a Ski areálu Paprsek za poskytnuté prostory pro zázemí 
závodu. Dále děkujeme partneru závodu obchodní společnosti PRO-BIO, spol. s r.o. za poskytnutí cen
pro závodníky.

Zdenka Králová
ředitel závodu 

Václav Král
hlavní rozhodčí
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