
Rozpis 

OM Ještědské oblasti v OB na krátké trati,  

6. závodu Ještědského žebříčku v OB, veřejného závodu  

 
Datum a místo závodu: 24. dubna 2016 (neděle), Stráž pod Ralskem 
Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
Pořádající subjekt:  Sportovní klub OK Jiskra Nový Bor 
 
Rozsah závodu:  - závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koeficientem 1,02 
  - mistrovské kategorie H12…H21L...H70; D12...D21L...D70 

- nemistrovské kategorie Ještědského žebříčku - H10, D10; H21K, D21K 
        (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať) 
  - kategorie náborové H10L, D10L fáborkované tratě pro děti bez doprovodu 
     HDR  fáborkovaná trať pro děti s doprovodem 
     F  fáborkovaná trať pro nejmenší – zdarma 

- kategorie příchozích P  trať na úrovni H12, lehká obtížnost 
    T  trať na úrovni H18, střední obtížnost  
 
Přihlášky:  přes přihláškový systém ORIS - http://www.orientacnisporty.cz/oris/; výjimečně  

e-mailem v povinném formátu na adresu orienteering@ok-bor.cz nejpozději  
do 14. dubna 2016. Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele a za 
dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR, P).   
Do kategorie F se hlásí děti až na místě. 

Informace:  Miroslav Beránek tel. 606 733 349, e-mail orienteering@ok-bor.cz 
 
Vklady:    HD10L, HDR  50,-Kč/os  P 55,-Kč/os 
                   HD10, 12, 14,   65,-Kč/os  T 80,-Kč/os 
                       HD16 a starší,   90,-Kč/os 
    Závodníci neregistrovaní v sekci OB ČSOS platí startovné +50% (mimo HD10L,  

HDR, P) 
    zapůjčení SI-čipu 40,-Kč/os (netýká se kategorií HD10L, HDR, HD10) 
    V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu bude požadována náhrada 700Kč/čip. 
Úhrada: v termínu přihlášek na účet 2300197975/2010 u FIO Banka Česká Lípa, 

variabilní symbol ve tvaru 4xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 
 
Shromaždiště:  louka za věznicí ve Stráži pod Ralskem, GPS 50.6924608N; 14.8089381E 
Prezentace:  na shromaždišti od 8,00 do 9,00 hodin (dohlášky nejpozději do 8,30 hodin)  
Parkování: na louce na shromaždišti 
Šatny: pouze vlastní stany – možnost postavení klubových stanů 
Vzdálenosti:  shromaždiště – start   do 1500 m  
  shromaždiště – cíl  do 1500 m  
  parkoviště – shromaždiště 0 – 200m 
Start 00:   od 9,30 – intervalový (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start)  
Systém ražení:  SPORTident 
Mapa: Kozí hřbet – 1:10 000; E=5m – formát A4, stav léto 2015, mapový klíč ISOM 

2000, autor A. Hejna, J. Lamač, Z. Sokolář, mapa bude vodovzdorně upravena 
Terén: kopcovitý, členitý, místy kameny, pískovcové srázy, porostově pestrý 
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení 

závodu s vkladem na adresu HR:  
     Petr Karvánek , U Mlékárny 2390, 470 01 Česká Lípa 
Hlavní funkcionáři:  ředitel závodu:  Šárka Folbrechtová  
  hlavní rozhodčí: Petr Karvánek R1 
  stavitel tratí:   Jan Pavlovec R3 

 

Těší se na Vás pořadatelé z OK Jiskra Nový Bor 

   Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 
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