
POKYNY 
Česko – Polské dny orientačního běhu 2017 

E3 – Tajemství Dolního Slezska 2017 
 
Pořádají orgán: Ještědská oblast, sekce OB ČSOS 
                            Dolnošlaski Zwiazek Biegu na Orientacje   
 
Pořádající subjekt: Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl“, Iwiny 
                                 OOB  TJ Stadion Nový Bor, z.s.  
                                 Jizerský klub OB Frýdlant 

 
 
 
   
 

 
Rozsah závodu: žebříček ještědské oblasti s rankingovým koeficientem 1,00 
 
Shromaždiště: E3 - pondělí 1. 5. 2017 – Rozdrože Izerskie /PL/ parkoviště u silnice  
                         358, směr Jakuszyce, GPS 50.864959, 15.44791472 
      Příjezd bude značen od hranic (přechod Nové Město pod Smrkem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkování: V bezprostřední blízkosti centra závodů. Bude se vybírat 30 Kč/auto  
                   nebo 5zl./auto, autobus 180 Kč/ 30zl. Zákaz parkování mimo určené   
                   místo! Dbejte pokynů pořadatele! 
 
Prezentace: v den závodu od 8:30 - 9hod. na shromaždišti  
                    Doporučujeme oddílům vzít s sebou doklad o zaplacení startovného.    
                    Dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatelů a za dvojnásobné     
                    startovné. 
 
Soutěžní kategorie: pro označení všech závodních kategorií bude použito   
                                 mezinárodní značení, pro může M a pro ženy W 
                        M10, 12, 14, 16, 18, 20, 21A(K), 21E(L), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 
                        W10, 12, 14, 16, 18, 20, 21A(K), 21E(L), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70   
                        (Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať) 



Náborové kategorie: Pozor na značení! 
                         D10L = W10N 
                         H10L = M10N 
                         HDR  = R10 
                         F – fáborkovaná trať pro nejmenší, startovné zdarma, ražení kleštěmi 
 
Veřejný závod: Open 1 ( P – kat. příchozí) na úrovni D12 (lehká obtížnost) 
                           Open 2 ( T – kat. tréninková) 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 
                                                                          
Školka: pořadatelé nabízejí možnost hlídání dětí v průběhu závodu     
                       
Start E3:  00=10.00 hod. intervalový, od shromaždiště vzdálen 1 300 m, cesta   
                 bude značena modrobílými fáborky 
                /kat.HDR,P a T: dle příchodu na start od 00.00 do 60.00/       
 
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie 
 
Startovní listiny: budou vyvěšeny na shromaždišti závodu  
 
Popisy kontrol: ve formě piktogramů na mapě a na startu v druhém 
koridoru (na startu jsou k dispozici izolepy) NEJSOU NA SHROMAŽDIŠTI!   
                       
Speciální mapové značky budou vyvěšeny na shromaždišti. 
 
Pozor – na trati HDR, HD10L běží děti po červených fáborkách. 
 
Mapa: Rozbrože Izerskie, 1 : 10 000, E=5m, stav listopad 2016, mapový klíč ISSOM   
           2000 autor mapy: J. Morawski, A4 
           mapa je vodovzdorná 
 
Terén: horský terén s mnoha kameny, dobrá průběžnost, malá síť cest, velké  
             množství vodních toků  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 



Cíl: 500m od shromaždiště.  
Cesta z cíle neznačena.(Vede po jediné široké cestě)    
       
Vyčítání na shromaždišti u prezentace. Závodníci, kteří mají zapůjčený čip od 
pořadatele, jej po doběhnutí a jeho vyčtení vracejí pořadateli. Vyčíst čip jsou povinni i 
ti, kteří závod z nějakého důvodu nedokončili. 
        
Mapa v cíli nebude vybírána – dodržujte zásady fair-play 
 
Občerstvení: po doběhu voda nebo voda se šťávou, prodejní stánek 
 
Šatny: možnost postavení oddílových stanů  
 
WC: mobilní toalety TOI TOI na shromaždišti 
 
Mytí: na shromaždišti, cisterna s vodou, lavory  
 
První pomoc: u prezentace 
 
 
Protesty:  Během závodu písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. 
                  Po ukončení závodu na adresu HR:  Ing. Libor Bednařík,  
                                                                                     Aloisina výšina 632/108 
                                                                                     460 01 Liberec 
 
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti 
 
Vyhlášení: Předpokládané vyhlášení tří nejlepších závodníků v každé kategorii 
závodu „Tajemství Dolního Slezska“ pro rok 2017 proběhne na shromaždišti ve 14h.  
 
Nejlepší tři závodníci v součtu všech tří etap budou oceněni medailemi a diplomy.  
 
V kategorii HDR budou oceněny všechny děti (diplomy). 
 
Informace: Robert Juřina, email:  robert.jurina@ quick.cz 
                                           mobil: 606/ 242036 
 
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí! 
                      Zákaz vstupu na soukromé pozemky! 
 
 
Hlavní funkcionáři závodu:  
Ředitel závodu:                                  Dariusz Pachnik/ Robert Juřina 
Hlavní rozhodčí:                                 Malgorzata Szeliga/Libor Bednařík RIII, 
Stavitelé tratí:                                     E3- Wojciech Pachnik 
  
 
          
                                       
 



Partneři závodů: 
 

 
 

Projekt je spolufinancován z EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa 

 
 

Mnoho štěstí a správný směr vám přejí pořadatelé! 
 

 

 


