
 
 

ROZPIS 
 

CHRASTAVSKÝ POHÁREK 2014 
 

12. závod žebříčku JO, 3.závod podzimního žebříčku JO mládeže 

 
 

Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
 
Pořadatel: OK Chrastava 
 
Datum:  sobota  4. 10. 2014 
 
Start: intervalový, 00 = 10:00  

Kategorie HDR, P2, P4 mají po odprezentování volný startovní čas po 
 příchodu na start.v době  od 10 hod. do12 hod. 

 
Forma závodu:  závod jednotlivců na klasické  trati zkrácené o 20% s rankingovým 

koeficientem 1,00 
 
Shromaždiště:  Zdislava – sál v hostinci ve středu obce (naproti kostelu)  

(k dispozici budou záchody, na shromaždišti  venku TOI-TOI,  mytí bude 
 v lavorech) 

 GPS: 50°45'42.413"N, 14°52'32.248"E 
 
Doprava:  Značeno od Rynoltic a Křižan. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště - shromaždiště: do 500 m 
 shromaždiště - start: do 2 000 m 
 cíl - shromaždiště: do 1 500 m  
 
Prezentace: 7:30 - 9:00 na shromaždišti 
 
Kategorie: kategorie Ještědského žebříčku: D/H10 - D/H20, D/H21L, D/H21K,  

D/H35 - D/H65, H70 

kategorie náborové: F, HDR (linie s doprovodem), D/H10L (linie) 

kategorie příchozích: P2 (trať na úrovni D12, lehká obtížnost) 

P4 (trať na úrovni H16, střední obtížnost)   

 (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať 
 zkrácené o 20%) 
 



 
Mapa: Sviňské kopce II , 1:10 000, E 5m, A4, září 2013, revize Jan Picek září 2014, 

dle IOF, není vodovzdorně upravena, formát A4, laserový tisk, na startu 
budou k dispozici mapníky 
 

Terén:  kopcovitý s podrosty, porostově rozmanitý, místy kamenitý 
  
Startovné: HD10L, HDR: 45,-Kč/osoba 
 HD10-14: 50,-Kč/osoba 
 P2, P4: 60,-Kč/osoba 
 HD16 a starší: 80,-Kč/osoba 
 dětská kategorie F: zdarma 
 
Úhrady:  na účet u Komerční banky Liberec  
 č. účtu: 78-6166800267/0100 
 KS 0308, VS (číslo klubu dle adresáře ČSOS ) 
 
Přihlášky:  Jmenovitě do 26. 9. 2014 výhradně prostřednictvím ORIS.  

Ve výjimečných případech na e-mailovou adresu vokalv@volny.cz  
Přihláška bez uhrazeného startovného nebude akceptována. Po řádném 
termínu přihlášek se lze přihlásit pouze v rámci možností pořadatelů a  
za dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR, P2 a P4). 

 
Systém ražení:  SPORTident   

Při použití vlastního SI-čipu uveďte jeho číslo v přihlášce, pro ostatní je 
půjčovné 30,- Kč s výjimkou kategorií D/H10L, HDR a D/H10 (nutno uhradit 
se startovným). V případě ztráty nebo nevrácení SI průkazky bude 
požadována náhrada 700,- Kč/SI. 

 Kategorie F běží bez SI. 
 
Hlavní funkcionáři: ředitel: Milan Pavlík, R3 
 hlavní rozhodčí: Jiří Barták, R3 
 stavitelé: Petr Kadavý R3, Pavel Schröter 
  
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po 

ukončení závodu zašlete protest s vkladem na adresu HR Jiří Barták, Kozácká 
928, 463 11  Liberec 30 

 
Informace:  http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2576 
 
Upozornění:  Zákaz vstupu do budovy hostince v botách s hřeby. Dle pravidel OB platí 

zákaz pobíhání psů na tratích závodu!  
Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 


