Pravidla závodu
Závod probíhá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, je organizován Oddílem VHT Počátky, jenž působí
pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky z.s.
Cílem závodu je motivovat co největší možný počet lidí ke zdravému pohybu a probudit
upadající soutěživost v současné společnosti :-).
Princip závodu je veskrze jednoduchý, když spočívá v dosažení co nejvyššího počtu
vystoupaných výškových metrů, a to v rámci čtyř vrcholů Vysočiny. Těmi jsou pro rok 2019
Čeřínek, Javořice, Křemešník a Lísek.
Registrace do závodu je zcela zdarma. Podmínkou k účasti v závodu je vyplnění jednoduchého
registračního formuláře.
Účastníci závodu (v jednotlivých kategoriích jako muži, ženy, skupiny …) mohou své síly
poměřit podle následujících kritérií:
•
•

nejvyššího počtu vystoupaných výškových metrů (jednotlivci či skupinami) z předem
stanovených výchozích bodů, a to v rámci všech čtyřech vrcholů Vysočiny dohromady
nebo za dané vrcholy jednotlivě (např. za Javořici)
nejvyššího počtu výstupů (jednotlivci či skupinami), a to v rámci všech čtyř vrcholů
Vysočiny nebo za dané vrcholy jednotlivě (např. za Javořici).

Závodníci mohou své oblíbené kopce zdolávat libovolným způsobem, avšak za pomoci
vlastních sil a bez cizí pomoci. V úvahu připadá např. cyklistika, běžky, běh, pěší turistika, inline, koloběžka a jiné (nápaditosti se meze nekladou).

Elektrokola
Pokud se účastníci závodu rozhodnou některé své výstupy absolvovat na elektrokole, budou
zařazeni do speciální kategorie (sekce „elektrokola“). Při registraci musí tito závodníci zvolit
sekci „elektrokola“. Byť mohou na soutěžní kopce rovněž běhat či jezdi na kolech. S ohledem,
že se jedná o speciální kategorii, nebudou závodníci v této speciální kategorii hodnoceni v
rámci hlavní soutěže.
Závodníci, kteří se registrují do hlavní soutěže a některé své výstupy neoprávněně absolvují na
elektrokole, budou při zjištění těchto výstupů diskvalifikováni.
Ti, kteří se během roku rozhodnou přestoupit do kategorie umožňující použití elektrokola
žádáme, aby nás kontaktovali na info@vhtpocatky.cz a my jim převedeme jejich dosavadní
výstupy do této sekce „elektrokola“.

Organizátoři závodu děkují za pochopení!

Registrace výstupu
Registrace jednotlivých výstupu se dokládá pomocí fotografie z vrcholu (z fotografie musí být
patrné, o jakého závodníka se jedná a že byla pořízena z vrcholu daného kopce) a ověřením
GPS souřadnice přes mobilní telefon.
Každou fotografii, pořízenou na vrcholu, lze použít pouze jednou. Jinak řečeno platí, že pokud
závodník absolvuje svůj výstup s přáteli, např. ve skupině 5 lidí, kteří se rovněž účastní závodu,
musí jednotliví závodnici pořídit každý svou vlastní fotografii (= 5 fotografií).
Fotografie musí být bez jakýchkoliv dodatečných softwarových zásahů a musí z nich být patrný
datum a čas pořízení ve vlastnostech souboru.
Registrace výstupu (tzn. vložení fotografie a pozice na web) musí být provedena v momentě
samotného výstupu na daný vrchol. Závodníci registrují své výstupy výhradně přes své mobilní
telefony, které musí být vybaveny GPS senzorem a mobilními daty. Registrační systém
závodníky následně vyzve k nahrání vrcholové fotografie, zadání výchozího bodu a ke stlačení
červeného tlačítka pro ověření aktuální polohy ("načti GPS polohu") závodníka. Pokud se
závodník nachází na správné pozici a sedí data z fotografie, je jeho výstup úspěšně
registrován.
Pokud závodník absolvuje v jednom dni více výstupů na stejný vrchol, musí provést ověření v
otáčecím místě, otáčecí místo je uvedeno https://www.nakopce365.cz/vystupove-body/.
Zde se již závodník nemusí fotografovat, pouze musí dorazit na přesně dané otáčecí místo a v
systému si zase nechat ověřit (načíst GPS) polohu.
Příklady:
Pokud pojedete nejprve na Lísek a poté na Javořici s tím že cestou z Javořice pojedete rovnou
domů, tak v tomto případě si zaregistrujete výstupy na Lísku a Javořici. Nemusíte mít
zaznamenán žádný otočný bod.
Pokud cestou z Javořice to budete chtít vzít ještě znovu přes Lísek, tak také nebudete muset
pod Lískem registrovat otočný bod.
Ale pokud se Vám na Javořici zalíbí a budete chtít svůj výstup na vrchol ještě jednou
zopakovat, tak v tomto případě si už otočný bod budete muset na otočném místě stanoveném
pro vrchol Javořice zaregistrovat!
V předchozím závodě Javořice365 (závod který probíhal v rocích 2017 a 2018) byl nastaven
minimální čas registrace na vrcholu při opakovaném výstupu na 30 min. Tento čas nyní není
stanoven, nyní systému stačí načtení GPS souřadnice v otočném bodě.
Výstupové body na jednotlivé vrcholy naleznete zde
https://www.nakopce365.cz/vystupove-body/
V případě nefunkčnosti mobilního internetu, nenačtení polohy… se závodník musí vyfotit
na vrcholu či otáčecím místě. Fotky s komentářem pak zašle do dvou dnů
na info@vhtpocatky.cz k ručnímu schválení výstupu. Případné protesty nebo reklamace
k výstupům je možné vznést na e-mailu info@vhtpocatky.cz , a to nejpozději 48h od vzniklého
problému. Organizátor je povinen se k záležitosti vyjádřit do 7 dnů od podání protestu.

Mobilní telefon – nastavení…
1- Jaký mobilní telefon se nechá pro účely závodu použít?
Lze používat pouze tzv. chytrý telefon vybavený GPS senzorem!
To znamená, že Váš telefon umí pracovat s mapami, navigacemi.
V momentě registrace výstupu musíte mít tedy zapnutou funkci „poloha“.
Pokud máte strach, že Vám GPS zbytečně vybíjí baterii, tak si klidně „polohu“ po registraci
zase vypněte.
Nastavení polohy v telefonech také má na výběr, jaká má být přesnost zaměření.
Zde doporučujeme nastavit „Vysoká přesnost“!
Upozorňujeme, že systém neustále NE kontroluje Vaši polohu. Kontrolujeme jí jen tehdy, když
si registrujete svůj výstup!
2- Musí mít telefon přístup k mobilním datům?
Ano musí mít přístup k mobilním datům. Webová aplikace nakopce365.cz není náročná na
přenos velkého objemu dat (největší zátěž je nahrání fotografie do systému). Můžete si klidně
ale mezi registracemi vrcholů a otočných bodů Vaše mobilní data vypínat.
3- Nezapomeňte souhlasit se získáváním polohy pro účely webového prohlížeče!
Při první návštěvě webových stránek budete webovým prohlížečem vyzváni k povolení, že
stránka může používat Vaší polohu. S tímto budete muset souhlasit + doporučujeme ve výzvě
zaškrtnout „zapamatovat povolení“ aby tento souhlas na Vás nevyskakoval při každém
výstupu!
4- Mobilní prohlížeč.
Zde očekáváme trochu problémy! Některé prohlížeče jsou tak trochu ořezané a například
nepracují s polohou telefonu, kterou my využíváme pro kontrolní účely. Je to například pokud
na internet vstupujete přes odkaz z Messengeru, WhatsAppu, někdy i pokud rozkliknete odkaz
z emailu či pokud použijete vstup na internet přes widgetové okno na ploše telefonu (Google
okno,…).
Doporučujeme vstoupit na stránky přes odzkoušené prohlížeče jako jsou Chrome, Mozilla… a
následně si z tohoto prohlížeče vytvořit zástupce na plochu Vašeho telefonu.
5- Mobilnímu telefonu dlouho trvá, než zaměří polohu?
- není od věci si zkontrolovat co vše Vám běží na pozadí (někdy se i budete divit 😊)
+ doporučujeme čas od času si telefon vyrestartovat, vypnout/zapnout,…
- doporučení od programátora webu je mít nainstalovanou aplikaci GPS Status & Toolbox.
Tato apka zrychlí vyhledání potřebných družic.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
- další věcí co se na některých telefonech osvědčilo bylo nejdříve načtení polohy přes aplikaci
mapy.cz a následně načtení polohy ve webové aplikaci NK365. Tzn., že v momentě registrace
výstupu běžela na pozadí telefonu aplikace mapy.cz

- pozor ale také na obaly telefonů, i zde jsme zaznamenali u několika modelů jisté zpomalení
díky cloně způsobené obalem telefonu (zpravidla se jednalo o levné obaly z Číny).
- co je dost nutné, je nastudovat si, kde přesně jsou otáčecí body! Na webových stránkách
naleznete odkazy do mapy.cz, přes kterou se můžete nechat navigovat do přesného místa.
- poloha na vrcholech kopců:
Lísek – nemusíte se prodírat houštinou k samotnému vrcholu, postačí registrace před
stožárem telefonního vysílače 😊
Javořice – zde je určen systémový bod na prostředku mezi vysílačem a turistickou chatkou.
Pokud budete dobře zaměřeni, tak byste se měli v této kružnici vysílač/chatka bezproblémové
registrovat.
Čeřínek – zde je systémový bod nastaven na samotný vrchol. Pozor, zde nebude stačit vyjít jen
k turistické chatě!!
Křemešník - zde je systémový bod nastaven na střed mezi restaurací a rozhlednou Pípalka.
Takže registrace a foto u dřevěné sochy poutníka je asi ta nejlepší 😊

Závěrem
Účastníci závodu NA KOPCE 365 se účastní na vlastní nebezpečí, organizátor závodu
nezodpovídá za možné újmy vzniklé pří výkonu jednotlivých výstupů.
Závodníci, nechť mají v patrnosti, že jsou při výstupu účastníky provozu na pozemních
komunikacích a musí dodržovat platné předpisy. Nejedná o závod po uzavřených
komunikacích.
Závodníci mladší 18-ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce, který lze zaslat
na info@vhtpocatky.cz nebo předat osobně na provozovně GASKOM servis s.r.o.
v provozních hodinách od 8:00 - 16:00.
Účastnit se může skutečně každý. Není podstatné, za jakou dobu kopec zvládnete, ale kolik
nestoupáte výškových metrů!!
K soutěžení jsou proto zváni jak ostřílení sportovci, tak i pasivnější, ale o to vytrvalejší hobbíci.
Organizátoři závodu žádají všechny účastníky o dodržování zásad šetrného chování se
k přírodě a životnímu prostředí, rovněž tak zásad fair play.
Uvidíme se na kopci :-)
V Počátkách dne 27.12.2018

Pavel Komín – místopředseda oddílu VHT
tel.: 777 614 961, pavel@vhtpocatky.cz

