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Česká asociace
Sport pro všechny

Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV
REPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ ČASPV
„MEDVĚDÍ STEZKOU“
2019

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
Rekreační středisko Pařez
Český ráj
14. – 16. 6. 2019
REPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ JE POŘÁDANÁ PRO ČLENY ČASPV A VEŘEJNOST

Pořadatel:

Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV

Ředitel soutěže:

Petr Polášek

Hlavní rozhodčí:

Jan Ingr

Ekonomické a materiální zajištění: V. Hanáček OMM ČASPV
Místo konání:

Rekreační středisko Pařez – Zámostí-Blata, Blata 61 - GPS 50.47785N,
15.26972E

Prezence:
Pátek 14.6.2019 18:00 – 20:00 hod., sobota 15.6. 2019 od 08:00 do 08:30 hod. Při prezenci předloží
přihlašující případné změny v soupiskách. Při prezenci obdrží vedoucí výpravy informace k závodu pro
závodníky.
Ubytování
Ubytování je zajištěno v areálu rekreačního střediska Pařez ve zděných budovách nebo v chatách.
Ubytování je dvojího typu:
A. Lůžko včetně lůžkovin (zděné budovy nebo chaty)
B. Karimatka v klubovně (nutno přivézt vlastní karimatku a spacák) nebo vlastní stan
V přihlášce musí být uveden požadovaný typ ubytování a délka ubytování, do naplnění kapacity lůžek
nebo kapacity karimatek bude vyhověno požadavku uvedenému v přihlášce. Přednost při zařazení na
ubytování A mají účastníci, kteří budou ubytováni od pátku do neděle, tedy 2 noci. O schváleném typu
ubytování bude přihlašovatel informován, aby mohla být provedena odpovídající platba. Ubytování bude
rozdělováno do ubytovacích prostor podle počtů přihlášených a podle míst v jednotlivých pokojích a
chatách. Pro vstup do ubytovacích prostor je nutné se přezouvat. Každý účastník musí mít obuv na
přezutí.
Stravování
Stravování bude zahájeno páteční večeří a bude ukončeno v neděli snídaní a balíčkem na cestu. Pořadí
stravování účastníků bude vzhledem ke kapacitě jídelny dle stanoveného harmonogramu.
Vzhledem k požadavku ubytovacího zařízení jsou v nabídce dvě možnosti úhrady:
i.

pobyt od pátku (strava pátek večeře, sobota plná penze a neděle snídaně + balíček na cestu)

ii.

pobyt od soboty (strava sobota oběd a večeře, neděle snídaně + balíček na cestu).

Jiná možnost úhrady stravování není možná. Při prezenci obdrží vedoucí výpravy stravenky nebo
identifikační pásku. Snídaně jsou formou švédských stolů.
K dispozici bude bufet a po celou dobu pobytu pitný režim.
Doprava
Dopravu zajišťují účastníci individuálně. V místě je možnost parkování. Výpravám KASPV, které byly
zařazeny krajem do vybraných soutěží ČASPV, bude hrazena doprava podle pravidel, se kterými jsou
seznámeni sekretáři KASPV (koordinujte dopravu s krajskými sekretáři).

Přihlášky (soupisky)
Přihlašování bude probíhat zasláním soupisky elektronickou poštou na adresu: polasek.petr@centrum.cz
(kopie: hanacek@caspv.cz; mosnickova.jitka@gmail.com ).
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto:
1. Do termínu 31. 5. 2019 budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV – pouze přes krajské sekretáře
KASPV.
2. Od termínu 1. 6. 2019 budou přijímány přihlášky členů (přes krajské sekretáře KASPV) i nečlenů
ČASPV.
3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem 7. 6. 2019 nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže.
4. Jmenovité přihlášky a soupisky musí být zaslány pořadateli nejpozději do 7. 6. 2019.
6. Přihlašují se dvoučlenné hlídky, přihlášky jednotlivců nebudou akceptovány.
7. Přihláška (soupiska) bude obsahovat i zajištění osobou starší 18 let, která bude za jednotlivé účastníky
zodpovídat a bude za ně jednat s pořadatelem soutěže.
Na přihlášce (soupisce) musí být uveden typ ubytování (A nebo B)
Maximální počet osob doprovodu do 32 účastníků vč. 5 osob, nad 32 účastníků 8 osob. Ubytování
dalších osob je možné, je ale třeba počítat s ubytováním odděleně od krajské výpravy. Pokud bude pro
řidiče autobusu požadováno ubytování a stravování, uvede se do příslušné kolonky v soupisce a
náklady uhradí vysílající složka.
Startovné:
Člen ČASPV
260,- Kč za 1 účastníka
Ostatní
360,- Kč za 1 účastníka
Platba musí být provedena do termínu 7. 6. 2019 - dle typu ubytování a stravování – viz soupiska.
č. účtu: 53437011/0100, VS: 100 503 19
Účastnický poplatek obsahuje:
Pobyt od pátku do neděle
UBYTOVÁNÍ A
960,- Kč / osoba
UBYTOVÁNÍ B
760,- Kč / osoba
V ceně je zahrnuta strava (pátek večeře, sobota plná penze a neděle snídaně + balíček na cestu),
ubytování, pitný režim (k dispozici po celý pobyt), využití vybavení areálu.
Pobyt od soboty do neděle
UBYTOVÁNÍ A
UBYTOVÁNÍ B

600,- Kč / osoba
500,- Kč / osoba

V ceně je zahrnuta strava (sobota oběd a večeře, neděle snídaně + balíček na cestu), ubytování, pitný režim (k
dispozici po celý pobyt), využití vybavení areálu.

Osoby 18 let a starší uhradí na místě poplatek OÚ 14,- Kč / 1noc. Vedoucí výpravy odevzdají při prezenci
seznam (jméno, příjmení) a poplatek za celou výpravu.
Ceny za umístění v soutěži:
První 3 hlídky v každé kategorii obdrží medaili a diplom.
Pojištění:
V rámci pojistné smlouvy ČOV (Pojišťovna VZP - https://www.olympic.cz/text/435--pojisteni-urazusportovcu-a-pojisteni-obecne-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-cinnosti-trenera-ci-cvicitele-pro-celesportovni-prostredi)

S sebou:
Každý závodník psací potřeby, závodníci v kategorii starší žáci a žákyně IV. a kategorii dorostenci a
dorostenky navíc buzolu. Pro účastníky nočního orientačního běhu baterka (čelovka).
Organizace soutěže
Soutěž proběhne podle platného Soutěžního řádu č. MR/CPP/2010 vydaného komisí CPP MR ČASPV
v březnu 2010. (dokument k náhledu: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komisecviceni-a-pobytu-v-prirode/dokumenty-komise/ ) Účastníci budou nasazeni do závodu buď na první, nebo
na druhý startovní blok. Toto zařazení dostanou vedoucí výprav na vědomí po zpracování soupisek do 11.
6. 2019. Zbývající čas mohou využít sportovními aktivitami v místě nebo vycházkami po okolí
(Prachovské skály).
Celkový výsledek hlídky je určen časem od startu do cíle, penalizací za nesplnění nebo částečné splnění
soutěžních úkolů vyjádřenou trestnými minutami a zohledněním případného čekání na plnění soutěžních
úkolů. Popis hodnocení soutěžních úkolů obdrží vedoucí při prezenci.
Doprovodný program
Jako doprovodný program bude připraven noční orientační běh.
Noční orientační běh (NOB)

V sobotu 15. 6. 2019 od cca 20:30 hodin bude organizován noční orientační běh (NOB). Účast je
dobrovolná. Pravidla soutěže budou vysvětlena na místě před závodem. Účastnit se mohou dvoučlenné
hlídky, přičemž alespoň jeden ze závodníků musí být z kategorie starší žactvo IV nebo dorost.
Organizační pokyny: Přihlášení na NOB probíhá současně s přihlášením na SMP MS (v excelovém
souboru list s názvem „Soupiska NOB“).
Vybavení hlídky: buzola, baterky (čelovky)
Ceny: první 3 hlídky obdrží diplom
Informace k NOB: Jitka Mošničková, tel.: +420 777925358, mosnickova.jitka@gmail.com
Ostatní aktivity budou v režii vedoucích výprav.
K dispozici jsou hřiště na fotbal, volejbal, beach volejbal a dostatek travnatých ploch.
Informace:
Ing. Petr Polášek, tel.: 736 507 501, e-mail: polasek.petr@centrum.cz

ČASOVÝ PROGRAM
Pátek 14. 6. 2019
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
20:30 – 21:30
21:30 – 22:30

Prezence + informace pro vedoucí výprav
Večeře
Setkání vedoucích výprav, doprovodu, rozhodčích a organizátorů – informace o soutěži
a další informace z oblasti CPP
Porada rozhodčích

Sobota 15. 6. 2019
07:00 – 09:00
08:00 – 08:30
09:30
09:45
11:30 – 14:00
13:00
18:00
18:00 – 20:00
20:00
20:00 – 20:30
20:30
20:30 – 21:00
listiny

Snídaně
Prezence
Slavnostní zahájení soutěže
Start první hlídky pro první startovní blok
Oběd
Start první hlídky pro druhý startovní blok (čas bude upřesněn podle počtu účastníků)
Ukončení závodu (čas bude upřesněn podle počtu účastníků)
Večeře
Předání neoficiálních výsledků vedoucím výprav
Podání připomínek k výsledkové listině vedoucími výprav
Zahájení nočního orientačního běhu (NOB)
Jednání ředitele soutěže, hlavního rozhodčího a stavitele trati a uzavření výsledkové

Neděle 16. 6. 2019

07:00 – 09:00
09.15
09:30
10:30

Snídaně vč. balíčku na cestu
Vyhlášení výsledků NOB
Slavnostní vyhlášení oficiálních výsledků soutěže
Závěr soutěže

Časový program je předběžný, pořadatel si vyhrazuje právo pro případné změny programu.
Přesné časy budou upřesněny při prezenci podle počtu skutečně přihlášených hlídek.

