
Pokyny pro závodníky 

3. závodu Ještědského žebříčku v OB na krátké trati  

a veřejného závodu 

pořádaného při příležitosti 65. výročí založení OK Jiskra Nový Bor   

 

Datum: 8. dubna 2017 (sobota), Velenice u Zákup  
Shromaždiště: sál v budově Obecní úřadu ve Velenicích, GPS 50.7186000N, 14.6640769E 
Parkování: pouze na krajnici silnic od křižovatky v centru obce směrem na Zákupy, Brniště nebo 

Lindavu; v úzkých uličkách v obci neparkujte! 
Prezentace:                  v den závodu od 12,30 do 13,30 hodin v klubovně hasičské zbrojnice, vedle  
  obecního sálu 
Soutěžní kategorie: H10…H21L, H21K...H70; D10...D21L, D21K...D70 

 (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať) 
Náborové kategorie: H,D10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu, značena červenobílými fáborky  
 HDR – fáborkovaná trať pro děti s doprovodem, značena červenobílými fáborky; 

doprovod dětí musí trať absolvovat až po svém závodě, v opačném případě hrozí 
diskvalifikace 

 F – fáborkovaná trať pro nejmenší na louce za Obecním úřadem, startovné zdarma, 
ražení kleštěmi, start probíhá od 14:00 do 16:30 hodin 

Veřejný závod: P – trať na úrovni H12, T – 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 700,- Kč.  

Šatny: obecní sál – přísný zákaz vstupu v závodní obuvi 
Startovní listiny: Oddílové startovní listiny budou vydány na prezentaci, dle kategorií budou vyvěšeny 

na shromaždišti a na startu 
Start: 00 = 14:00 hod, intervalový, vzdálen 600 m od shromaždiště; cesta značena 

modrobílými fáborky; kategorie HDR, P, T startují ze zvláštního koridoru v čase 
podle svého uvážení v časovém rozmezí 00 – 150 minut. 

Časový limit: 70 minut 
Cíl: vzdálenost 500 m, shodná s cestou na start, uzavření cíle ve 17,50 hod 
Odběr map v cíli: mapy nebudou v cíli odebírány, spoléháme na dodržování zásad fair-play  
Mapa: Velenice 2017 – 1:10 000; E=5m – formát A5, stav jaro 2017, mapový klíč ISOM 

2000, autor J. Lamač,  revize P. Karvánek, mapa nebude vodovzdorně upravena 
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – význačný strom; hnědý křížek – plošinka; černý křížek – jiný uměle 

vytvořený objekt 
Popisy kontrol, délky tratí  
a převýšení: ve formě piktogramů k dispozici pouze na shromaždišti 
Terén: kopcovitý, členitý, místy kameny, pískovcové srázy, porostově pestrý 
Upozornění: tratě jsou u některých kategorií hodně nakřížené – věnujte pozornost zákresu 
 v části prostoru jsou rozsáhlé polomy - místa, kde se nedá projít budou v mapě 

označena dotiskovou značkou č.710 Nebezpečná oblast  
   

   
 

  



 
WC: 4 mobilní WC v prostoru shromaždiště  
Mytí: nouzové mytí v umyvadlech mezi budovou obecního úřadu a kostelní zdí 
 
Občerstvení:                        po doběhu v cíli voda se šťávou + prodej na shromaždišti v obecním sále 
 
Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 
Vyhlášení výsledků: cca ve 17:15 hodin na shromaždišti - první tři v žákovských kategoriích; v kategorii 

HDR oceníme všechny účastníky  
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení 

závodu s vkladem na adresu HR:   
 Tomáš Kořínek, U nemocnice 2317, 470 01 Česká Lípa 
Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti 
 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Tomáš Vácha  
 hlavní rozhodčí:  Tomáš Kořínek R3 
 stavitel tratí:   Petr Karvánek R1 

 
Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé. 

 

   Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 
 

 


