
POKYNY 

CHRASTAVSKÝ POHÁREK 2015 
 10. závod žebříčku JO, 2. závod podzimního žebříčku JO mládeže 

Pořadatel:  OK Chrastava 

Datum:  neděle 20. 9. 2015 

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

  

Shromaždiště:  Les Bedřichovka, bývalý vojenský prostor 

 GPS: 50°48'14.778"N, 15°0'43.102"E 

 Příjezd od Machnína nebo Chrastavy na odbočku na Bedřichovku. Vjezd do 

 lesa pouze z tohoto směru.   

 Stany jen se samonosnou konstrukcí, celý prostor je vyasfaltovaný. 

 

Prezentace:  8:00–9:00 na shromaždišti. Dodatečně se lze přihlásit pouze v rámci 

 možností pořadatele za dvojnásobné startovné. 

Parkoviště:  V prostoru bývalého vojenského prostoru hned u shromaždiště. Bude 

 vybíráno parkovné 20 Kč. 

 Dbejte pokynů pořadatelů. Zákaz parkování mimo vyhrazené prostory. 

Start:  intervalový, 00 = 10:00,  

 HDR, P a T mají po odprezentování volný startovní čas po příchodu na start 

 v době od 10:00 do 11:30 

 Vzdálenost od shromaždiště je 350 m, značeno modrobílými fáborky.   

  

Startovní listiny:  Budou vydány po oddílech na prezentaci a po kategoriích vyvěšeny na  

 shromaždišti a startu. 

Cíl:  na shromaždišti 

 

 Vyčítání čipů je v prostoru shromaždiště a je povinné pro všechny závodníky, 

 i pro ty, kteří nedokončili závod. Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po 

 vyčtení odevzdají. Za neodevzdané čipy budeme účtovat náhradu 700,-Kč. 

 Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte pravidla fair play. 

 Uzavření cíle:14:30 

 

Kategorie:  kategorie Ještědského žebříčku: D/H10 - D/H20, D/H21L, D/H21K,  

 D/H35 - D/H60, D/H65, H70 

 kategorie náborové: F, HDR (linie s doprovodem), D/H10L (linie) 

 kategorie příchozích: P (trať na úrovni H12, lehká obtížnost) 

 T (trať na úrovni H16, střední obtížnost) 

 

 



Mapa:  Bedřichovka 2015, 1:10 000, E 5m, Pavel Hradec, Jan Picek, Josef Borůvka 

08/2015,  

 dle IOF, není vodovzdorně upravena, formát A4, laserový tisk, na startu 

 budou k dispozici mapníky. 

 Zvláštní mapové značky: 

zelený křížek – vývrat 

zelené kolečko – výrazný strom 

hnědý křížek – plošinka 

černý křížek – jiný umělý objekt 

vrstevnice (kupka) s budovou – bunkr (v popisech značeno 

jako budova!) 

 Poznámka: linie bývalých zákopů je značena tenkou modrou čárkovanou 

 čárou  

 

Terén:  kopcovitý s podrosty, porostově rozmanitý, s hustou sítí cest. Pozor: na 

zpevněných cestách lze i přes jejich lesní charakter potkat cyklisty nebo 

automobil. 

 

 

Způsob ražení:  Bude použit elektronický systém Sportident. Ve startovním koridoru musí  

 závodník použít nulovací a kontrolní jednotku, startovací jednotky budou 

 použity pouze pro kat. HDR, P a T – ve vyhrazeném koridoru.  Na cílové 

 čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech kleště a 

 kontrolu oražte do R políček v mapě. V takovém případě je nutné odevzdat 

 mapu v cíli pořadateli 

 

Popisy kontrol:  Pro každého závodníka k dispozici samoobslužně na shromaždišti. 

 

Časový limit:  150 minut pro všechny závodníky. 

 

Dětská trať (F):  V prostoru shromaždiště, pro nejmenší děti, nebude použit Sportident.  

 

Mytí:  Na shromaždišti v lavorech. 

 

Občerstvení:  Občerstvení na shromaždišti zajistí již tradiční stánek OK Chrastava.  

 Malý stánek: klobása, rozlévaná kofola, pivo Svijany a nealko. 

 Na trati pro některé kategorie – značeno na mapě nebo v popisech – pouze 

 voda. Pozor: kategorie H21L má občerstvovací kontrolu jako uzlovou (běží 

přes ní 2x). 

 

 V cíli voda, šťáva. 

 

WC: Na shromaždišti  TOI-TOI. 

 

Výsledky:  Průběžné výsledky na shromaždišti. 

 

Vyhlášení vítězů:  Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech kategoriích cca ve 13:30 na 

 shromaždišti. V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni závodníci. 

 

Jury:  Bude jmenována po prezentaci a složení jury vyvěšeno na shromaždišti.  

 

 



 

Předpis:  Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu JO. Předpokládané 

 časy vítězů jsou v souladu se soutěžním řádem JO na klasické trati.  

 Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, respektive rizika jejich 

 zákonných zástupců. 

 

Protesty:  Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, nejpozději 

do 1h po uzavření cíle, po ukončení závodu zašlete protest s vkladem na 

adresu HR: Pavel Pachner, U Slunečních lázní 1277/3, 460 14 Liberec 14 ve 

lhůtě do 14 dnů od zveřejnění výsledků. 

 

První pomoc:  V cíli. 

 

Hlavní funkce: Ředitel:  Milan Pavlík 

 Hlavní rozhodčí: Pavel Pachner (R3) 

 Stavitelé tratí: Petr Kadavý (R3) a Pavel Schröter 

 

 

 
Parametry tratí: kategorie, délka, převýšení 
počet kontrol     

         

H10L H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L 

2,4 / 70       
6 

2,3 / 60         
7 

2,5  / 65         
7 

3,5  /115         
10 

4,5 / 160       
13 

6,8 /205       
18 

6,0 / 205       
17 

6,0 / 205       
17 

10,5/330      
26 

         

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 HDR 

7,4 /230 
19 

6,8 / 205 
18 

6,0 / 205 
17 

4,9 / 195 
15 

4,0 /145       
12 

4,0 /145       
12 

3,3 / 120 
11 

2,8 /100        
9 

2,4 /70       
6 

         

D10L D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L 

2,4 / 70        
6 

2,3 / 60         
7 

2,4 / 60         
7 

3,0 / 85         
9 

3,5 / 115        
10 

4,5 / 160 
13 

4,5 / 160 
13 

3,8 / 135 
13 

6,8 / 205 
18 

         

D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 P T 

4,9 /195 
15 

4,0 / 140  
12 

3,4 / 135 
12 

3,3 / 120 
11 

2,8 / 100 
9 

2,3 / 70 
8 

2,0 / 55 
7 

2,4 / 75       
9 

4,6 / 175 
12 

 

 

Dle pravidel OB platí zákaz pobíhání psů na tratích závodu!  

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 

 

  

 Milan Pavlík, ředitel závodu 


