
 

Rozpis závodu Ještědského žebříčku v OB 
Jablonecké bloudění 2017 

 

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořadatel: TJ Tatran Jablonec, oddíl orientačního běhu 

Datum: neděle, 15. 10. 2017 

Zařazení do soutěží: 15. závod žebříčku JO a 4. závod podzimního žebříčku JO 
na krátké trati s rankingovým koeficientem 1,00 

Upozornění: Došlo ke změně disciplíny z klasické trati na krátkou trať. 

Centrum závodu: Nová Ves nad Nisou, koupaliště 
50°43'31.080"N, 15°12'50.400"E 

Program: 8:30 - 10:00 prezentace (v centru závodu) 
11:00 start 00 

Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L,  
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 

 H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L,  
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 

 D10L, H10L, HDR (s doprovodem) 
P, T 

Kategorie P - příchozí je určena pro širokou veřejnost. (Lehčí trať 
pro ty, kteří chtějí vyzkoušet orientační běh.) 

Přihlášky: Přes přihláškový systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz?id=3880). 

Neregistrovaní - výjimečně e-mailem v povinném formátu 
na adresu prihlasky@tatran.org nejpozději do neděle 8. 10. 2017. 

 Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele a za zvýšené 
startovné (mimo kategorie DH10L, HDR, P a T). 

Vklady:  

 Do 8. 10. 2017 Později 

DH10, 12, 14 60,- 90,- 

DH16 - 90,- 130,- 

D10L, H10L, HDR 45,- 45,- 

P, T 50,- 50,- 
 
 Půjčovné čipu: 30 Kč, zadávejte společně s přihláškami do ORISu. 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3880
mailto:prihlasky@tatran.org


 

Forma úhrady: V termínu přihlášek na účet číslo: 960640339/0800, 
VS: ”27 + číslo oddílu podle adresáře ČSOS”. 

Start: Intervalový, 00 = 11:00; vzdálenost do 2 km; modrobílé fáborky, 
start kategorie HDR, P a T do času 12:30. 

Systém ražení: Sportident – elektronický; pro všechny kategorie. 

Směrné časy: Předpokládaný čas vítěze je dán soutěžním řádem JO. 

Mapa: U Marušky, 1 : 10 000, ekv. 5 m, ISOM 2000, stav 8/2017 (nová), 
formát A4, mapoval Petr Uher; mapa nebude vodovzdorně upravena. 

Terén: Podhůří Jizerských hor - řada kamenů, skalek, terénních tvarů. 
Vesměs čistý les, několik hůře průchodných míst, středně hustá síť 
komunikací. 

Dětský závod: V centru závodu pro nejmenší. 

Vzdálenosti: Prezentace – shromaždiště 0 m; v centru závodu, 
parkoviště – shromaždiště 500-1000 m, 
shromaždiště – start do 2000 m, 
cíl – shromaždiště do 2000 m. 

Občerstvení: Voda nebo šťáva po závodě poblíž cíle, 
na shromaždišti tradiční jablonecký o-bufet. 

Protesty: Doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 
Pravidel OB buď osobně nebo poštou na adresu: 
Martin Posselt, Nádražní 437, Rychnov u Jablonce n.N., 468 02 

Další informace: Na stránkách www.tatran.org nebo oris.orientacnisporty.cz?id=3880. 

Prodej a propagace: Pouze se souhlasem pořadatele. 

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Ondřej Vaniš (R3), 
hlavní rozhodčí: Martin Posselt, ml. (R3), 
stavitel tratí: Tomáš Kobr (R3). 

 
 

Rozpis závodu byl schválen Ještědskou soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 12. 9. 2017. 

 
Pořádání závodu podpořilo město Jablonec nad Nisou a podnik Lesy České republiky, s. p. 

Na všechny závodníky se těší oddíl OB TJ Tatran Jablonec nad Nisou! :-) 

 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3880
http://www.tatran.org/

