
Pokyny pro závodníky 

 
14. závodu ještědského žebříčku v OB na klasické trati, 
3.závodu žebříčku Ještědské oblasti mládeže – podzim 

 

Datum a místo konání: 1.10.2017 Doksy RS Termit, GPS 50.5603N, 14.666E 

 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Ještědská oblast 

 
Pořádající subjekt:  Orientační klub Doksy, z.s. 

 

Druh závodu:  Závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol 
 

Předpis:   Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Ještědské oblasti a Prováděcích 
předpisů k soutěžím Ještědské oblasti pro rok 2017 

 
Centrum:   Doksy, Bezdězská 260 - Rekreační středisko TERMIT 25. 

Příjezd bude značen od odbočky z hlavní silnice I/9 k parkovišti. Příchod do centra  
z parkoviště pouze po zpevněné cestě. V přímém směru je golfové hřiště, kam je vstup 

zakázán. V centru bude prostor pro postavení oddílových stanů. 

Vstup do restaurace pouze v botách bez hřebů. 

 
Parkování:   Osobní automobily: na louce vzdálené cca 500 m centra dle pokynů pořadatelů, 

parkovné 20 Kč.  

AUTOBUSY dle pokynů pořadatelů 
 

Vzdálenosti:   Parkoviště – centrum závodu: do 500 m. 

Centrum závodu - start: 1900 m, značeno modrými fáborky  
Cíl - centrum: 2200m – po turistické cestě. Cesta z cíle vede přes start. Na startu budou 

k dispozici pytle na odložení věcí, které bude možno cestou z cíle vyzvednout. 
 

Prezentace:   V centru od 8,30 – 10,00 hodin, V prezentačních obálkách nebudou pokyny v tištěné 
podobě, informace o závodu jsou primárně na ORISu. Pokyny budou na informační 

tabuli v centru závodů. Dohlášky pouze do 9,30 dle možností pořadatele. 

 
Kategorie:  Kategorie ještědského žebříčku- H10 až H21L, H21K až H70, D10 až D21L, D21K až D70: 

předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať  
Kategorie náborové- HD10L (fáborková trať pro děti bez doprovodu), HDR (fáborková 

trať pro děti s doprovodem)  

Kategorie příchozích- P (trať na úrovni D12, lehká obtížnost),  
Kategorie tréninková- T (trať na úrovní H16, střední obtížnost) 

 
Systém ražení:  Průchod kontrolami se značí systémem SPORTident. Při průchodu startem nutno čip 

vynulovat a zkontrolovat. Na cílové čáře orazit čas dosažení cíle. Oražením cíle závod 
končí. V případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček 

v mapě, v takovém případě mapu v cíli předá rozhodčímu a označí ji jménem a číslem 

čipu závodníka. Vyčítání čipů na shromaždišti, v případě odstoupení ze závodu nutno 
nechat čip přesto vyčíst. Čip smí být v závodě použit pouze 1x. Za ztrátu vypůjčeného 

čipu budeme požadovat náhradu 800,- Kč. 
 

Startovní listina:  Startovní listiny budou k dispozici na ORISu a vyvěšeny v centru a na startu. Oddílové 

startovní listiny budou součástí obálek vydávaných při prezentaci. 
 

Start:  00=11,00 – intervalový (POZOR, ZMĚNA OPROTI ROZPISU); vstup do koridorů je 3 

minuty před startem, odběr mapy v okamžiku startu. U startu bude možnost odložení 
oblečení a jeho vyzvednutí cestou z cíle (pořadatel za odložené oblečení neručí).  

 Kategorie HDR, P, T startují průběžně dle pokynů rozhodčího na startu 
 

Časový limit:   150 minut  



 

Cíl: Cíl cca 300m za startem, cesta z cíle vede kolem startu.  
 Mapy nebudou v cíli vybírány. Apelujeme na fair play závodníků! Uzavření cíle 

v 15:30 
 

Zakázané prostory:  Lesní prostory vyjma vyznačené cesty na start a z cíle jsou zakázaným prostorem pro 

všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze v 
časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou. 

 
Mapa:    Spáleniště 1:15 000, e5m, formát A4, pro kategorie DH16-35,  

ostatní kategorie 1:10 000, stav 2016, aktualizace léto 2017, autor Tom Novák, mapový 
klíč ISOM 2000, tisk na laserové tiskárně; mapa není vodovzdorně upravena, 

doporučujeme vzít si vlastní obal na mapu. 

 
Zvláštní mapové  Zelené kolečko – výrazný strom 

symboly:  Zelený křížek – vývrat 
 

Popisy kontrol:  Samoobslužný odběr na shromaždišti 

 
Parametry tratí:  Parametry tratí budou zveřejněny v ORISu a vyvěšeny na shromaždišti 

 
Povinné úseky:  Od odběru map do začátku orientace, značeno fáborky;  

od sběrné kontroly do cíle, značeno fáborky. 
 

Terén:   V části rychlý, mírně členitý, průběžný les se sítí cest a průseků a terénními detaily; v 

části členitý, kopcovitý, místy hůře průběžný les s terénními i podrostovými detaily 
 
WC, mytí:   Na shromaždišti v restauraci a venkovní umývárny 
 

Převlékání:  Převlékání v oddílových stanech, které bude možno postavit na vyhrazeném prostoru, 

případně ve vlastních dopravních prostředcích 

 
Občerstvení:   V cíli voda a šťáva; na delších tratích občerstvení na trati 

 
Vyvěšování výsledků: Průběžně na shromaždišti 

 

Vyhlášení výsledků:  Cca v 15:00 hodin na shromaždišti (první tři v kategoriích do HD14, HDR všichni malí 
účastníci). 

 
Protesty:  Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení závodu 

písemně spolu s vkladem na adresu HR: Daniel Novák, Husova 767, 472 01 Doksy. 

 
Jury: Vladislav Nehasil (LDC), Dominika Pachnerová (CHA), Tomáš Dlabaja (TUR) 

 
Zdravotnická služba:  Zdravotnická služba v době závodu je v cíli. 

 

Hlavní funkcionáři:  ředitel závodu   Pavel Lederer  
hlavní rozhodčí:  Dan Novák R1 

stavitel tratí:  Tom Novák 

 
 
Krásné sportovní zážitky přejí pořadatelé 


