GENERÁLNÍ PARTNER ZÁVODU

POKYNY
1. závodu ještědského žebříčku mládeže a dospělých na krátké trati.
závodu systému Ranking s koeficientem 1.00 a veřejného závodu

Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Datum:
Centrum:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
TUR – OOB TJ Turnov
Sobota 1. 4. 2017
Areál Pivovaru Rohozec, 50.6106342N, 15.1484531E Na shromaždišti není prostor
pro oddílové stany – využijte osobní automobily. V omezeném množství bude
možné postavit „kopule“ – bez kolíků.
Upozornění:
V areálu pivovaru platí přísný zákaz pohybu v botách s kovovými hřeby (kamenná
dlažba). Obujte se až za branami nebo si vezměte bez-hřebové (hřeby nejsou pro
závod nutné)! Porušení bude vymáháno okamžitou diskvalifikací!
Parkování:
Za 20 Kč dle pokynů pořadatelů v areálu pivovaru i dalších plochách viz plánek
v příloze. V centru není možné parkovat autobusy. Autobus bude zaslán na nejbližší
možnou plochu (cca. 1 km). Autobusy hlaste dopředu výhradně SMS na:
603 473 200, pan Lamač. Prosím domluvte se na dopravě a omezte počet
automobilů na minimum.
Školka:
Nouzová školka v centru závodu.
Kategorie soutěžní: H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60,
H65, H70, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50,
D55, D60, D65, D70
Kategorie náborové: D10L, H10L, HDR (fáborková trať – červenobílé fáborky (mlíko), doprovod
povolen pouze v kategorii „HDR“), P – jednoduchá náborová trať pro příchozí
(nikoliv závodníky), T3 (tréninková trať, délka cca 3 km).
Kategorie speciální: A4, aprílová trat s mapovým překvapením
Dohlášky:
na místě dle možností pořadatele. Případné odhlášky po termínu zasílejte na
prihlasky@tur.cz.
Vklady:
Kategorie HDR, D/H10L 50 Kč
Kategorie H/D10 – H/D14 65 Kč
Kategorie D/H 16 a starší
90 Kč
Kategorie P, T3, A2, A4
55 Kč
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB Turnov
2200736863/2010 VS uveďte 17xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového
adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci. Řádně
zaplacené oddíly bez doplatku na prezentaci nemusí.
Terén:
Převážně rovinatý bez podrostu, na okrajích svažitý s horší průběžností, drobné
terénní detaily, bez skal.
Mapa:
Bartošova pec, 1:10 000, ekv. 5m, stav 03/2017, rozměr A4, mapa NENÍ
vodovzdorně upravena – na startu budou k dispozici obaly.
Systém ražení:
SportIdent pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci.
Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 40,- Kč. Poplatek je
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Prezentace:
Start:

v případě nepoužití čipu nevratný. Neregistrovaní závodníci v ČSOS složí zálohu
na čip 1 000,- Kč pro případ ztráty čipu, která jim bude po závodě vrácena.
V sobotu 1. 4. v centru od 9:30 do 10:00, pro kategorie P do 12:00.
intervalový, 00 =10:30, vzdálen z centra 900 m, modrobílé fáborky
Kategorie HDR startuje na startovací krabičku v čase 00 až 120
Cesta na start vede po silnici – choďte vlevo ve směru chůze Je zde lepé možné
využít kraj pole či břehu. Přecházení komunikace bude organizováno pořadatelem.
Dbejte zvýšené opatrnosti! Na startu budou připraveny nouzové toalety. Využití
jakéhokoliv jiného prostoru je přísně zakázáno!

Směrné časy:
časy vítěze dle soutěžního řádu JO na rok 2017.
Závodní informace: Některé tratě se kříží – i několikrát. Dbejte zvýšené opatrnosti při čtení mapy a
pořadí kontrol.
Některé delší kategorie mají povinný postup – informace v mapě i popisech. Dbejte
zvýšené opatrnosti při sbíhání od kontroly a následného pohybu po místní
komunikaci.
Zákaz vstupu na soukromé pozemky označené značkou 527 - sídliště a na louky
vyznačené jako nepřístupná oblast značka 709
Povinný postup bude značen červenobílými fáborky - nepotkává se s linií.

Cíl:
vzdálenost z centra 800 m, k dispozici šťáva, červenobílé fáborky
První pomoc:
v cíli závodu
Vyčítání čipů:
na prezentaci
Vyhlášení výsledků: první 3 v kategoriích DH10-14 a DH21, oceněni budou všichni v kategoriích HDR
a DH10L
Jury:
Tomáš Kobr (TJN), Tomáš Kořínek (BOR), Petr Kadavý (CHA)
Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč, po skončení závodu písemně se
vkladem na adresu hlavního rozhodčího:
Martin Luštický, Široká 24, Jablonec nad Nisou 468 04
Stavba tratí:
Tomáš Thoř, Filip Wolf (R3)
Hlavní rozhodčí:
Martin Luštický (R3)
Ředitel závodu:
Jindřich Kořínek (R1)
Občerstvení a WC: V centru závodu, dle přiložené mapky
Upozornění:
Účastníci závodu se ho účastní na vlastní nebezpečí.
Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu JO ČSOS
Pořadatelé děkují partnerům závodu, především Pivovaru Rohozec, Kynologickému klubu Jenišovice,
Lesům,ČR, s.p. a Kamax, s.r.o.

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov.
Přílohy: Plánek příjezdu, plánek parkování a plánek centra
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Plánek příjezdu

Plánek parkování

Plánek centra
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