
   Sportovní klub OK Jiskra Nový Bor 

Pokyny pro závodníky 
 

Vítáme Vás na Oblastním Mistrovství Ještědské oblasti v OB štafet a přejeme Vám hezký sportovní zážitek. 

Datum: 24. dubna 2016 (neděle), Stráž pod Ralskem 
Shromaždiště: louka za věznicí ve Stráži pod Ralskem, GPS 50.6924608N; 14.8089381E  
 Platí zde přísný zákaz pohybu mimo louku!                 
Parkování: na louce na shromaždišti, parkovné 20,-Kč/auto 
Prezentace:                  na shromaždišti od 12,30 do 13,30 hodin (dohlášky nejpozději do 13,00 hodin) 
Sestavy štafet: výhradně přes ORIS do soboty 23.4.2016 do 19,00 hod, u prezentace pouze změny 

vynucené zraněním apod. 
Soutěžní kategorie:          v souladu se soutěžním řádem JO: HD12 ((společná pro H i D); H14 – 180, D14 – 180  
 předpokládané časy vítězů cca 75% časů dle soutěžního řádu JO pro štafety 
Nesoutěžní kategorie: MIX - bez omezení pohlaví, věku a klubu  
Systém ražení: SPORTident, V prostoru startu a předávky bude jednotka mazání a kontroly. Cíl se 

razí těsně před předávkou. V případě nefunkční jednotky na kontrolách použijte pro 
mechanické značení průchodu „R políčka” na mapě. Za ztrátu vypůjčeného čipu 
budeme požadovat 700,- Kč.  

Šatny: pouze vlastní stany – možnost postavení klubových stanů ve vytyčeném prostoru 
Startovní čísla: obdrží kluby na prezentaci, podmínkou jsou včas vyplněné soupisky, číslo musí 

být viditelně připevněno na hrudi 
Start: 00 = 14,00 hod, hromadný ve vlnách, na shromaždišti 
        00 = D18, H21, H165, H180     
    05 = D105, D180, H14, H105      
    10 = D14, D21, D135, H135 
                                                          15 = D165, HD12, H18, MIX  
Časový limit:           180 minut 
Cíl: na shromaždišti, uzavření cíle v 17,15 hod 
Předávka:           Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhodí na vyhrazeném místě mapu 

a pokračuje na předávku. Nejprve razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem 
dalšímu úseku. Odbíhající závodník si vyzvedne cestou na start svou mapu. Závodník 
je zodpovědný za to, že si vezme správnou mapu. Mapy jsou označeny číslem štafety 
a počtem puntíků odpovídající úseku. Závodníci na třetím úseku dobíhají vlastním 
koridorem. Pořadí závodníků posledních úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém 
proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po 
proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové 
pořadí až do okamžiku vloženi SI čipu do cílové jednotky. 

Výdej map: v cíli od 16,15 po hromadném startu zbylých úseků 
Mapa: Písková věž – 1:10 000; E=5m – formát A4, stav léto 2015, mapový klíč ISOM 2000, 

autor A. Hejna, J. Lamač, Z. Sokolář, mapa bude vodovzdorně upravena, tisk na 
laserové tiskárně 

Popisy kontrol: popisy kontrol na mapě 
Délky tratí a počty kontrol:  

kategorie 1. úsek 2. úsek 3. úsek 
 

kategorie 1. úsek 2. úsek 3. úsek 

  délka/kontrol délka/kontrol délka/kontrol 
 

  délka/kontrol délka/kontrol délka/kontrol 

MIX 2,5 / 11 2,5 / 11 2,5 / 11 
 

HD12 1,7 / 11 1,7 / 11 1,7 / 11 

D14 2,3 / 10 2,3 / 10 2,3 / 10 
 

H14 2,7 / 11 2,7 / 11 2,7 / 11 

D18 2,8 / 13 2,8 / 13 2,8 / 13 
 

H18 3,6 / 18 3,6 / 18 3,6 / 18 

D21 3,6 / 18 3,6 / 18 3,6 / 18 
 

H21 4,5 / 20 4,5 / 20 4,5 / 20 

D105 2,7 / 12 2,4 / 11 2,7 / 12 
 

H105 3,5 / 17 2,9 / 14 3,5 / 17 

D135 2,7 / 12 2,1 / 10 2,7 / 12 
 

H135 3,1 / 15 2,9 / 13 3,1 / 15 

D165 2,3 / 10 1,9 / 9 2,3 / 10 
 

H165 2,7 / 12 2,1 / 10 2,7 / 12 

D180 1,8 / 8 1,5 / 7 1,8 / 8 
 

H180 2,4 / 11 1,9 / 10 2,4 / 11 

 



 
 
 
Terén: kopcovitý, členitý, místy kameny, pískovcové srázy, porostově pestrý 
WC: na shromaždišti mobilní WC 
Mytí:            nouzové mytí v umyvadlech na shromaždišti 
Občerstvení:                        po doběhu v cíli voda se šťávou + prodej na shromaždišti 
Startovní listiny: seznam přihlášených štafet a soupisky budou zveřejněny na shromaždišti 
Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 
Vyhlášení výsledků: cca ve 17:00 hodin na shromaždišti (první tři ve všech kategoriích mimo MIX)  
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení 

závodu s vkladem na adresu HR:  
 Matouš Karvánek, U Mlékárny 2390, Česká Lípa 470 01 
Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Michaela Šákrová  
 hlavní rozhodčí:  Matouš Karvánek R2 
 stavitel tratí:   Petr Karvánek R1 
 
 

Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé. 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR
 


