
 

Pokyny pro závodníky 

Oblastního mistrovství JO v OB na klasické trati, 

9. závodu Ještědského žebříčku v OB,  

veřejného závodu  

Vítáme Vás na Oblastním mistrovství JO, 9. závodě Ještědského žebříčku a veřejném závodě OB na klasické 

trati a přejeme Vám hezký sportovní zážitek. Závod se koná za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Datum: sobota 8. června 2013 

Shromaždiště: Základní škola v obci Chřibská okres Děčín 

Parkování: na náměstí a jeho okolí, dále podél silnice od ZŠ směr Krásné Pole, dodržujte dopravní 

předpisy. Vzdálenost od shromaždiště 0 – 500m. 

Prezentace:                  v den závodu od 8.00 do 9.00 hodin na shromaždišti 

Soutěžní kategorie: V souladu se soutěžním řádem JO: H10...H21L, H21K ..H70, D10..D21L, D21K ..D65  

(mistrovské kategorie jsou v kategoriích HD21 pouze podkategorie L). 

Náborové kategorie: H,D10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu, značena červenobílými fáborky  

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

 F – fáborkovaná trať pro nejmenší na shromaždišti, startovné zdarma, ražení kleštěmi, 

start probíhá od 09:00 do 12:00 hodin 

Veřejný závod:                    P2 – nenáročná trať úrovně tratě D12;  P4 – středně obtížná trať úrovně tratě  H16 

Systém ražení: SPORTident, vyčítání čipu na shromaždišti, v případě nefunkční SI jednotky na kontrole 

závodník razí mechanicky do R-políček v mapě, za ztrátu vypůjčeného čipu budeme 

požadovat 700,- Kč.  

Šatny: na shromaždišti – za příznivého počasí využijte přednostně venkovní prostory 

Start: 00 = 10:00 hod, intervalový, vzdálenost od shromaždiště 1800 m (modrobílé fáborky), 

převýšení 60 m 

                                               kategorie HDR, P2, P4 startují ze zvláštního koridoru a startovací jednotky v čase podle 

svého uvážení v časovém rozmezí 00 – 80 minut  

Časový limit: 150 minut 

Cíl:                         vzdálen 1800 m, červenobílé fáborky do napojení na cestu na start, uzavření ve 14:10 hod 

Odběr map v cíli:  mapy budou v cíli odebírány a vydány na shromaždišti po odstartování posledního 

závodníka 

Mapy:  Bukovina - 1:10 000; E5m - velikost 320x250mm (kategorie D14-35, H14-55)     

Mokrá rokle - 1:10 000; E5m - velikost 250x220mm (ostatní kategorie)        

vodovzdorně upravené – obě stav 05/2013, mapový klíč ISOM 2000, autoři Jaroslav 

Lamač, Zdeněk Sokolář, Aleš Hejna, ofsetový tisk Geoprint Liberec 

Popisy kontrol, délky tratí a převýšení:  ve formě piktogramů k dispozici na shromaždišti 

Terén: velmi kopcovitý s množstvím pískovcových skal, skalních srázů a kamenů, dobře 

průběžný, prostor se nachází na okraji velmi atraktivního NP České Švýcarsko 

Upozornění:               v části prostoru kamenná pole – doporučujeme tejpování (týká se kategorií H18-45, 

D21L) 

WC, mytí: WC v budově školy, mytí za školou (plastová umyvadla)  

Občerstvení:                        na trati – voda na místech vyznačených v mapě, v cíli voda se šťávou 

                                              na shromaždišti prodejní stánek 

Startovní listiny: klubové startovní listiny budou vydány na prezentaci, dle kategorií budou vyvěšeny na 

shromaždišti a na startu 

Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 

Vyhlášení výsledků: cca ve 13:10 hod na shromaždišti, všechny kategorie 1.-3.místo 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení závodu 

s vkladem na adresu HR:  Jaroslav Krejčí, Mánesova 432, Nový Bor 473 01 

Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Miroslav Beránek R2  

 hlavní rozhodčí:  Jaroslav Krejčí R2  

 stavitel tratí:   Petr Karvánek R1 

 

Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé! 


