
P O K Y N Y 
16. závod žebříčku JO, 

8. závod podzimního žebříčku JO mládeže 

 

 

 

Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

 

Pořadatel: SCM OB Libereckého kraje a TSM Ještědské oblasti 

 (pod záštitou klubu OK Chrastava) 

Datum:  sobota 31. 10. 2015 

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

Shromaždiště:  Sportovní areál Vesec v Liberci (GPS: 50.7268044N, 15.0684183E) 

(možnost postavení vlastních oddílových stanů, k dispozici budou 

záchody, mytí bude v lavorech) 

Doprava:  Značeno od sjezdu 26 z rychlostní komunikace R35, směr Liberec – 

Vesec, Doubí I, dále ulicemi Hodkovická, Mařanova a K Sportovnímu 

Areálu 

 

 



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

pořadatele za dvojnásobné startovné. 

Parkoviště:  Parkoviště sportovního areálu Vesec, P1 v bezprostřední blízkosti 

shromaždiště, pokud dojde k naplnění parkoviště, budou auta zachycována na 

parkovišti P2 (viz plánek). Bude vybíráno parkovné 20 Kč. 

 Dbejte pokynů pořadatelů. Zákaz parkování mimo vyhrazené prostory. 

Start:  intervalový, 00 = 10:00  

Kategorie HDR, P, T mají po odprezentování volný startovní čas po příchodu 

na start v době od 10 hod. do 12 hod. 

Vzdálenost od shromaždiště 750 m, značeno modrobílými fáborky. 

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

   shromaždišti a startu. 

Pokyny:    Budou vyvěšeny na shromaždišti a na webových stránkách závodu 

(http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2930). 

Cíl:   Vzdálenost od shromaždiště 700 m, cesta na start a z cíle je totožná, možnost  

odložení věcí v blízkosti cíle. Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte pravidla  

fair-play. Uzavření cíle ve 14.30. 

Vyčítání čipů: V prostoru shromaždiště, povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří  

nedokončili závod. Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po vyčítání odevzdají.  

Za neodevzdané čipy budeme účtovat náhradu 700 Kč. 

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

D/H35 - D/H65, H70 

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

kategorie příchozích: P (krátká, orientačně jednoduchá trať na úrovni H12) 

T (orientačně středně obtížná trať pro běžce se zkušenostmi, na úrovni H18)  

(předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať) 
 
Parametry tratí: Zveřejněny ve zvláštním souboru na webových stránkách závodu. 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2930 
 

Mapa: Císařský kámen, 1:10 000, E 5m, Ivo Habán, Miroslav Horáček, Martin Lejsek,  

09/2011, dle IOF, revize 2015 Lucie Hoidekrová, není vodovzdorně upravena,  

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2930


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 

Terén:  Kopcovitý s podrosty, porostově rozmanitý, s hustou sítí cest. 

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

závodník použít nulovací a kontrolní jednotku, startovací jednotky budou  

použity pouze pro kategorie HDR, P a T – ve vyhrazeném koridoru. 

Na cílové čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech 

kleště a kontrolu oražte do políček R 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 stánek SCM. 

  Na trati voda pro některé kategorie – značeno na mapě. 

  V cíli voda, šťáva. 

WC:   Na shromaždišti v budově sportovního areálu. 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti, oficiální na internetu. 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří závodníků v kategoriích DH10L, DH10 – DH16 a  

 DH21L. 

 V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni závodníci. 

 Vyhlášení proběhne cca ve 13.30 na shromaždišti. 

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

adresu HR Jan Kočíb, Lučany nad Nisou 586, Lučany nad Nisou, 468 71 ve 

lhůtě do 14 dnů od zveřejnění výsledků. 



První pomoc: V cíli. 

Hlavní funkcionáři: ředitel: Anna Štičková 

 hlavní rozhodčí: Jan Kočíb, R3 

 stavitel tratí: Matěj Burda, R3 

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY KATEGORIE PŘEBÍHAJÍ SILNICI TŘETÍ TŘÍDY, HLÍDÁNO  

 POŘADATELEM, PŘESTO DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI! 

 V LESE PROBÍHÁ INTENZIVNÍ TĚŽBA DŘEVA, V MAPĚ MOHOU BÝT  

 NEZAKRESLENÉ PASEKY! 

 

Děkujeme za podporu: 

 

 

Městu Liberec a Libereckému kraji. 

Dále děkujeme klubům Ještědské oblasti, 

které nám pomohly s materiálem – OK 

Chrastava, Slavia Liberec orienteering, 

Tatran Jablonec nad Nisou, OK Jiskra 

Nový Bor a dalším. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Štičková 

Ředitelka závodu 
Plánek shromaždiště 


