
Sportovní klub OK Jiskra Nový Bor 

Pokyny pro závodníky 
Vítáme Vás na 6. závodě Ještědského žebříčku na klasické trati a veřejném závodě OB a přejeme Vám 

hezký sportovní zážitek. 

Datum: 26. dubna 2015 (neděle),  
Shromaždiště: Kytlice, penzion U skály, GPS 50.821781, 14.545723; restaurace s možností 

zakoupení jídel a nápojů, zákaz vstupu v závodní obuvi 
Parkování: po pravé krajnici silnice ve směru Kytlice-Nová Huť (ne v opačném směru a ne v 

místech, kde je silnice úzká a neprojelo by další vozidlo) 
Prezentace:                  v den závodu od 8,00 do 9,00 hodin na shromaždišti 
Soutěžní kategorie: v souladu se soutěžním řádem JO: H10 – 70, D10 – 65; předpokládané časy vítězů dle 

SŘ JO pro klasickou trať 
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 do 100m od shromaždiště, startovné zdarma, 

ražení kleštěmi, start probíhá od 09:00 do 12:00 hodin 
Veřejný závod: P2 – trať na úrovni H12, lehká obtížnost; T4 – trať na úrovni H18, střední obtížnost 
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 800,- Kč.  

Šatny: omezeně v letním altánu a na verandách chat; ve V části areálu možnost postavení 
klubových stanů 

Start: 00 = 10:00 hod, intervalový, vzdálen 600m od shromaždiště značen modrobílými 
fáborky; kategorie P2, T4 startují ze zvláštního koridoru v čase podle svého uvážení 
v časovém rozmezí 00 – 80 minut, kategorie HDR v čase 00 – 100 minut 

Časový limit: 150 minut 
Cíl: vzdálenost 300 m, cesta značena červenobílými fáborky, uzavření cíle ve 14,30 hod 
Odběr map v cíli: mapy nebudou v cíli odebírány, dodržujte zásady fair-play 
Mapa: Popelka  – 1:10 000; E=5m – formát A4, stav jaro 2015, mapový klíč ISOM 2000, 

autor A. Hejna, J. Lamač, J. Krejčí, na startu budou k dispozici pytlíky 
Popisy kontrol, délky tratí  
a převýšení: ve formě piktogramů k dispozici na shromaždišti 
Terén: charakteristický pro Lužické hory - kopcovitý, členitý, místy kameny, pískovcové 

srázy a bažiny, porosty ne vždy dobře průchodné 
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom, černý křížek - jiný umělý objekt 
Upozornění: Zákaz vstupu do prostoru vyznačeného v mapě červeným rastrem 
WC: na shromaždišti   
Mytí: v umyvárnách penzionu - zákaz mytí závodní obuvi, udržujte pořádek (v penzionu 

jsou ubytovaní nezávodníci) 
Občerstvení:                        po doběhu v cíli voda se šťávou + prodej na shromaždišti; pitná vody na tratích 
Startovní listiny: Oddílové startovní listiny budou vydány na prezentaci, dle kategorií budou vyvěšeny 

na shromaždišti a na startu 
Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 
Vyhlášení výsledků: ve 13:30 hod na shromaždišti (první tři v HD10L, HD10-14; HD21L a všichni v HDR)  
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení 

závodu s vkladem na adresu HR:  
 Jaroslav Krejčí, Mánesova 432, 473 01 Nový Bor 
Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Adéla Burdová R3  
 hlavní rozhodčí:  Jaroslav Krejčí R2  
 stavitel tratí:   Šárka Folbrechtová R3 a Michaela Šákrová R3 

Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé. 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR
 


