
  

Pokyny 
 k 10. závodu Ještědského žebříčku v OB, rankingového závodu s koeficientem 1,0 a 

veřejného závodu v orientačním běhu 
 

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS  
Pořadatel:  TJ Lokomotiva Liberec, oddíl orientačního běhu (LLI)   
Datum:   sobota 14. 06. 2014 – závod na klasické trati 
Centrum závodu  Albrechtice u Frýdlantu 50°51'56.2"N 15°02'13.7"E 
Parkování:  na parkovišti u motorestu, odbočení ze silnice I/13 Liberec – Frýdlant v místě 

křižovatky se silnicí III.tř. Bude značeno na příjezdu z obou směrů 200m před 
odbočením. Dodržujte pokyny pořadatelů, vybíráno parkovné auto 20 Kč, bus 120 Kč. 

Shromaždiště:  louka severně od parkoviště u motorestu, možnost postavení oddílových stanů  
Vzdálenosti:  parkoviště – shromaždiště:  0 m  
    shromaždiště – start:  950 m, 75 m převýšení !, modrobílé fáborky  
    cíl – shromaždiště: 500 m, červené fáborky 

 Cesta na start je v úseku vedeném po louce (prvních 300m) společná s cestou z cíle, je 
možnost s časovou rezervou ponechat věci v cíli 

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%.  
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, vzdálenost 300 m od shromaždiště v okraji 
lesa, startovné zdarma, ražení kleštěmi, start 10:00 – 13:00 hodin  
P2 – trať na úrovni D14 – lehká obtížnost, P4 – trať na úrovni H16 – střední obtížnost  

Popisy kontrol:  samoobslužný odběr na shromaždišti ve formě piktogramů   
Popis terénu:  horský les, místy podmáčený, bukový nálet, ve východní části příkrý kamenitý svah 
Mapa: Tvarohový Karel, 1 : 10 000, E =5, formát A4, stav 05/2014, mapový klíč ISOM2000, 

laserový tisk, mapoval Karel Korejčík, kreslil Vojtěch Peterka, mapa není vodovzdorně 
upravena, na startu k dispozici PE obaly. 

 Po doběhu se mapy neodevzdávají, dodržujte, prosím, fair play. 
Zvláštní mapové značky:   

  
Zakázané prostory: závodní prostor mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu, Oldřichov v Hájích a Mníšek u 

Chrastavy, veškeré lesní prostory, kromě vyznačené cesty na start, pro možnost 
rozcvičení je určen prostor lesa vlevo od cesty na start, vpravo je zakázaný prostor. 
10 dní před začátkem závodu se v blízkosti kontroly 128 uhnízdil chráněný čáp černý. 
Tato kontrola byla posunuta, aby čáp nebyl rušen. Oblast kde hnízdí, je v mapě 
označena mapovou značkou 709 Nepřístupná oblast, v terénu je oblast z náběhové 
strany označena páskou zákaz vstupu. Nedodržení zákazu bude řešeno diskvalifikací. 
Bude kontrolováno pořadateli. 

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, P2 a P4 startují na libovolný startovní čas ve 

zvláštním koridoru se startovací krabičkou.  
 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 
statujícího závodníka. 

Časový limit: 150 minut  
Výsledky: průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště, konečné výsledky budou umístěny 

v systému ORIS 



  

Vyhlášení výsledků: průběžně od 13:00 dle pokynů pořadatelů, vyhlášeni budou všichni v kat.HDR, tři 
nejlepší v kat. DH10, DH10L, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21L a vítězové 
veteránských kategorií a DH20 

Občerstvení:  na trati občerstvovací stanice s vodou (značeno v mapě a v popisech)  
po závodě na shromaždišti voda a voda se šťávou  

WC, mytí: WC – TOI TOI na shromaždišti, mytí – lavory s vodou na shromaždišti 
První pomoc: na shromaždišti, v cíli zajištěna přítomnost psychiatra 
Protesty: vkladem 200Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či 

poštou na adresu HR: Iva Paroulková, Pavlovická 442/4, 460 01 Liberec 
Jury:  Bude zveřejněna na shromaždišti nejpozději v době ukončení prezentace. 
Upozornění:  Počáteční úsek fáborkované tratě HDR, DH10L je veden v okraji mapy, z tohoto 

důvodu jsou všechny cesty, které by závodníky vedly mimo závodní prostor, v terénu 
označeny červenobílou páskou s nápisem zákaz vstupu a obrázkem  

   Na mapě je zakreslen značkou 523 rozpadlý plot, který v terénu představují žulové 
sloupky oplocení bývalé obory. 

   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. 
Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů  

k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2014. Předpokládaný čas vítěze je dán 
soutěžním řádem JO pro klasickou 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: Iva Paroulková R3 
Stavitel tratí: Anna Štičková  

Parametry tratí:   
Kategorie Délka 

(km) 
Převýšení 
(m) 

Počet 
kontrol 

Kategorie Délka 
(km) 

Převýšení 
(m) 

Počet 
kontrol 

D10 2,0 100 7 D35 4,3 240 13 
H10 2,0 100 7 H35 7,3 380 17 
D10L 3,0 125 7 D40 4,0 140 11 
H10L 3,0 125 7 H40 6,3 345 16 
D12 2,4 140 8 D45 4,0 140 11 
H12 2,4 140 8 H45 6,3 345 16 
D14 2,9 135 10 D50 3,7 150 12 
H14 4,0 195 13 H50 5,1 280 13 
D16 4,0 195 13 D55 3,7 150 12 
H16 5,1 205 12 H55 4,3 245 14 
D18 5,1 205 12 D60 2,8 115 11 
H18 7,3 380 17 H60 4,0 140 11 
D20 4,3 240 13 D65 2,8 115 11 
H20 7,3 380 17 H65 3,7 150 12 
D21K 4,3 240 13 H70 2,8 115 11 
H21K 6,3 345 16 P2 2,9 135 10 
D21L 6,3 325 14 P4 5,1 205 12 
H21L 9,7 490 21 HDR 3,0 125 7 

 

Partneři závodu:  

          
 

                                          
 

                                     


