
Rozpis 

14. závodu ještědského žebříčku v OB na klasické trati, 

3.závodu žebříčku Ještědské oblasti mládeže - podzim  

 

Datum konání závodu: 1.10.2017 

Centrum:   Doksy, rekreační středisko TERMIT 

Pořádající orgán:   Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořádající subjekt:  Orientační klub Doksy z.s. 

Rozsah závodu:  závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00 

 v kategoriích H10…H21L, H21K…H75; D10…D21L, D21K…D75 

         (předpokládané časy vítězů dle SŘ JO pro klasickou trať) 

 náborové kategorie H10L, D10L fáborkové bez doprovodu 

       HDR  fáborkové s doprovodem 

 tréninkové kategorie pro příchozí  P lehká trať na úrovni H12 

                                                      T středně obtížná trať na úrovni H18 

Přihlášky:   výhradně přes ORIS do 24.9.2017 23:59:59. Pozdější přihlášky  

pouze dle možností pořadatele za dvojnásobné startovné (mimo 

náborové kategorie) 

 

Informace:   Pavel Lederer 731 297 989, mail: virtual.leda@gmail.com 

 

Vklady:    HD10L, HDR  50,- Kč/os 

    HD10,12,14, P 60,- Kč/os 

    HD16-, T  90,- Kč/os 

     

    Závodníci neregistrovaní v OB ČSOS platí startovné +50% (mimo  

    kategorie P, HDR a HD10L) 

Možnost zapůjčení SI čipu 40 Kč/os (mimo náborové kategorie) 

    V případě ztráty nebo nevrácení SI čipu bude účtováno 700,- Kč/čip 

 

INFORMACE PRO NEREGISTROVANÉ ZÁVODNÍKY: neregistrovaní závodníci 

musí zaslat po přihlášení na mail p.kostejn@sapmimon.cz potvrzení o provedené 

platbě (stačí naskenované z internetu). V případě nezaslání potvrzení o platbě nemusí 

být neregistrovaný závodník zařazen do startovací listiny). 

     

Úhrada: na bankovní účet 903779369/0800, VS ve tvaru 9XXXX, kde XXXX je 

číslo klubu dle adresáře ČSOS 2017, potvrzení může pořadatel 

požadovat u prezentace, do poznámky uveďte zkratku klubu 

 

Příjezd a parkování:  z Doks od Čepelského rybníka okolo hřbitova. Bude značeno. 

    Parkoviště na louce u RS Poslův mlýn, viz náčrtek.  

Bude vybírán poplatek za parkování 20,- Kč. Dbejte pokynů pořadatelů. 

 

Shromaždiště:   RS Termit; GPS 50.5601944N, 14.6659731E 

 

Prezentace:   na shromaždišti od 8:30 -10:00 (změny a dohlášky do 9:30) 

 

Šatny:    omezeně v prostorách shromaždiště a chatkách, jinak venku, v  

    oddílových stanech příp. vlastní dopravní prostředky. Možnost 

    postavit stany v prostoru dle náčrtku v Pokynech. Do prostor šaten v  

    budově zákaz vstupu v závodní obuvi. 

http://orientacnisporty.cz/oris/
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Vzdálenosti:   parkoviště – shromaždiště  400m 

    shromaždiště – start   1 850m 

    cíl – shromaždiště   2 200m  

  

Start:    00 v 10:30. Intervaly, náborové a tréninkové kategorie průběžně 

 

Systém ražení:  SPORTident. 

 

Mapa:   Spáleniště 1:15 000, e5m, formát A4,  pro kategorie DH16-35, ostatní  

kategorie měřítko 1:10 000, mapový klíč ISOM 2000, autor Tom Novák 

2016, aktualizace léto 2017, tisk na laserové tiskárně; mapa nebude 

vodovzdorně upravena. 

 

Terén:    dobře průběžný les místy s podrostem, ve východní části kopcovitý  

    se skalními pasážemi. 

 

Jury, protesty:   jury bude nominována v den závodu a  oznámena  vývěskou  na  

    shromaždišti. Protesty písemně spolu s vkladem 200,- Kč hlavnímu  

    rozhodčímu. Adresa pro doručení protestů: 

Dan Novák, Husova 767, 472 01 Doksy 

 

Upozornění:   závodníci startují na vlastní nebezpečí 

 

Hlavní funkcionáři:  ředitel závodu  Pavel Lederer 

    Hlavní rozhodčí Dan Novák 

    Stavitel tratí  Tom Novák 


