
  

  

Pokyny 

k 13. závodu Ještědského žebříčku v OB, rankingového závodu s koeficientem 1,0  
a veřejného závodu v orientačním běhu 

 
Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS  
Pořádající subjekt: TJ Lokomotiva Liberec, oddíl orientačního běhu (LLI) 

Datum:  sobota 30. 09. 2017 – závod na krátké trati 

Centrum závodu:  Bedřichov, lyžařský stadion, 50.7956 N, 15.1435 E, prostor za tenisovými kurty, možnost 
postavení oddílových stanů (tvrdý podklad pro kolíky stanů) 

Parkování:  Parkoviště P1 Centrál (50.7943139N, 15.1418344E), bude vybíráno parkovné (70 Kč), po 
vyčerpání kapacity P1, použijte P3 U Nisy a P4(50.7881236N, 15.1464283E), bude vybíráno 

parkovné (50 Kč) – při parkování se řiďte pokyny pořadatelů. 
                                    Parkování mimo vyhrazená parkoviště je zakázáno. 
Vzdálenosti:  parkoviště P1 – shromaždiště: 200 m,  

parkoviště P3 – shromaždiště: 1 500 m,  
parkoviště P4 – shromaždiště: 1 700 m, cesta z P3 a P4 na shromaždiště značena červenými 

fáborky  
shromaždiště – start: 700 m, 65 m převýšení, modrobílé fáborky  

   cíl – shromaždiště: 0 m 

Prezentace:  8:00 – 9:00 na shromaždišti, zvlášť „rychlá prezentace“ – pro oddíly beze změn a bez 
doplatků a zvlášť prezentace pro změny a dohlášky. 

 Dodatečné přihlášky soutěžních kategorií na vakanty za zvýšený vklad o 50%.  
Soutěžní kategorie: H10,H12 … 21K, H21L … H70, D10,D12 … D21K, D21L … D70 

 (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať) 
Náborové kategorie: D10L, H10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu, značena červenobílými fáborky 

HDR – fáborkovaná trať pro děti s doprovodem, značena červenobílými fáborky 

F – fáborkovaná trať pro nejmenší děti,(dětský závod) v blízkosti shromaždiště, startovné 
zdarma, ražení kleštěmi, start 10:00 – 13:00 hodin 

Veřejný závod:  P – trať na úrovni H12 – lehká obtížnost, T – trať na úrovni H18 – střední obtížnost  
Popisy kontrol: samoobslužný odběr na shromaždišti ve formě piktogramů 

Popis terénu:  horský les, hůře průběžný (borůvčí, vysoká tráva), místy podmáčený, těžká podložka, hustá 

síť cest 
Mapa: Velbloud, 1:10 000, E =5, nová mapa, prostor nikdy nebyl zmapován, formát A4, stav léto 

2017, mapový klíč ISOM2000, laserový tisk, mapoval Josef Borůvka, mapa není vodovzdorně 
upravena, na startu k dispozici eurodesky 

 Po doběhu se mapy neodevzdávají, dodržujte, prosím, fair play. 
 Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom 

     zelený křížek - vývrat 

     černý křížek - jiný objekt 
Zakázané prostory: veškerý závodní prostor mapy, veškeré lesní prostory mezi lyžařskou magistrálou směr Nová 

louka a silnicí na Hrabětice přes Královku, kromě vyznačené cesty na start, pro možnost 
rozcvičení je určen prostor lesa vpravo od cesty na start, vlevo je zakázaný prostor. 

Systém ražení: Sportident – elektronický SI (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou), v případě 

nefunkčnosti SI použijte připravená R políček na mapě pro ražení kleštěmi. Mapu 
s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a 

oddílem. Při ztrátě nebo nevrácení půjčeného čipu je účtováno 700 Kč.  
Startovní listiny: po oddílech na prezentaci a po kategoriích vyvěšeny na shromaždišti a startu 

Start: 00 = 10:00, intervalový, kategorie HDR, P a T startují na libovolný startovní čas ve 

zvláštním koridoru se startovací krabičkou, v časovém rozmezí 0 - 120minut. 
Organizace startu: Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 min. před svým startem, 

v koridoru je povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu 
Povinné úseky:  start – mapový start (začátek orientace, značeno v terénu lampiónem) a sběrná kontrola – 

cíl, budou značeny červenobílými fáborkami 
Cíl:  závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, vyčítání čipů je v prostoru shromaždiště u 

prezentace. Prosíme všechny, aby si čip vyčetli i v případě, že závod nedokončili. Cíl bude 

uzavřen 30 minut po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka. 
Časový limit: 90 minut  



  

  

Výsledky: průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště, konečné výsledky budou umístěny v systému 
ORIS 

Vyhlášení výsledků: předpokládaný čas vyhlášení ve 13:45 dle pokynů pořadatelů, budou vyhlášeni nejlepší tři 

závodníci v kat. HDR, DH10, DH10L, DH12, DH14, DH16, DH21L - vyhlášení závodníci budou 
odměněni diplomy, věcnými cenami a medailemi a dále vítězové DH18, DH20, DH21K, 

DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, DH70 - vyhlášení závodníci budou odměněni 
diplomy, věcnými cenami. Vyhlášení bude probíhat na shromaždišti. 

 Pro všechny závodníky v kategorii HDR drobná odměna v cíli. 

Občerstvení:  po závodě na shromaždišti balená voda 
WC, mytí: WC – TOI TOI na shromaždišti, mytí – lavory s vodou na shromaždišti u přehrady, zákaz 

použití mycích prostředků (mýdla, sprchových šampónů) 
První pomoc: na shromaždišti 

Protesty: vkladem 200Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či poštou na 
adresu HR: Stanislav Bradáč, Londýnská 8/102, 460 01 Liberec 

Jury:  Bude zveřejněna na shromaždišti nejpozději v době ukončení prezentace. 

Upozornění:  V průběhu závodu budou závodníci přebíhat silnici III. Třídy z Bedřichova na Novou 
louku, silnice nebude uzavřena, na úseku přeběhu bude umístěno upozornění pro 

motoristy a cyklisty o probíhajícím závodu, u dětských kontrol budou stát pořadatelé, přesto 
dbejte zvýšené opatrnosti!   

   Závody probíhají v CHKO Jizerské hory, dodržujte návštěvní řád CHKO.  

   Závodníci jsou povinni řídit se ustanovením zák. č. 289/1995 Sb. O lesích, především jeho § 
20, týkajícího se zákazu např. poškozování stromů a keřů, vstupu do oplocených míst, jízdy 

a stání motorovými vozidly v lesích apod.  
   Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí! 

   Žádáme závodníky o dodržení pořádku na shromaždišti a okolí a žádáme závodníky o třídění 
odpadů (v prostoru prezentace budou umístěny žluté popelnice na plast, na shromaždišti 

pytle na ostatní odpad) 

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů  
k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2017. Předpokládaný čas vítěze je dán soutěžním 

řádem JO pro krátkou trať.  
Možnost stravování: na shromaždišti zajištěn stánkový prodej formou bufetu (káva, čaj, pivo, limo, domácí koláče 

a buchty, grilované speciality…) – zajišťují pořadatelé  

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu:  Pavel Hoidekr 
Hlavní rozhodčí:  Stanislav Bradáč R3 

   Stavitel tratí:  Vojtěch Peterka R3 
Plánek shromaždiště: 

 

 



  

  

Plánek parkování: 
 

 
 

Parametry tratí: 

 

Kategorie délka 
převýše

ní 
poč. 
kon. 

Kategorie délka 
převýše

ní 
poč. kon. 

D10 2,6 40 10 H10 2,6 40 10 
D10L 3,3 60 8 H10L 3,3 60 8 
D12 2,5 55 10 H12 2,9 70 11 
D14 2,9 75 10 H14 3,2 75 13 
D16 3,2 75 13 H16 2,8 50 14 
D18 2,6 50 12 H18 3,5 85 16 
D20 2,8 50 14 H20 3 45 14 

D21K 2,6 50 12 H21K 3,3 45 16 
D21L 3,5 70 18 H21L 5,1 100 24 
D35 2,6 50 12 H35 3 45 14 
D40 2,5 40 13 H40 3,5 85 16 
D45 2,4 35 13 H45 2,8 50 14 
D50 2,3 50 11 H50 2,5 40 13 
D55 2,2 40 11 H55 2,4 35 13 
D60 2,2 50 12 H60 2,3 50 11 
D65 2,2 50 12 H65 2,2 40 11 
D70 2,1 40 11 H70 2,2 50 12 

P 2,8 70 12     

T 3,5 85 12     

HDR 3,3 60 8     



  

  

 
Děkujeme partnerům a sponzorům závodu:  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

  

   
Správný směr a příjemné zážitky Vám všem přejí pořadatelé. 

 

 


