
 

Pokyny závodu Ještědského žebříčku v OB 
Jablonecké bloudění 2017 

 

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořadatel: TJ Tatran Jablonec, oddíl orientačního běhu 

Datum: neděle, 15. 10. 2017 

Zařazení do soutěží: 15. závod žebříčku JO a 4. závod podzimního žebříčku JO 
na krátké trati s rankingovým koeficientem 1,00 
(Došlo ke změně disciplíny z klasické trati na krátkou trať.) 

Centrum závodu: Nová Ves nad Nisou, koupaliště 
50°43'31.080"N, 15°12'50.400"E 

V centru závodu je možno postavit oddílové stany. (Viz plánek 
shromaždiště.) Doporučujeme na shromaždiště nepromokavou obuv, 
louka může být podmáčená v závislosti na počasí. 

Parkování a příjezd: Parkování pro závodníky pouze na vyhrazených plochách.  
(Viz plánek parkování). Parkoviště bezprostředně u shromaždiště 
slouží pouze pro pořadatele. Bude vybíráno parkovné 30 Kč. 

V případě, že přijedete autobusem, dejte vědět na tel. 739 946 598. 

Při parkování se řiďte pokyny pořadatelů.  

Program: 8:30 - 10:00 prezentace (v centru závodu) 
11:00 start 00 
14:15 vyhlášení výsledků 

Čas vyhlášení je přibližný a může se posunout. 

Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L,  
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 

 H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L,  
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 

 D10L, H10L, HDR (s doprovodem) 
P, T 

Předpokládaný čas vítěze je dán soutěžním řádem JO. 

Start: Intervalový, 00 = 11:00; vzdálenost 1600 m; 100 m převýšení; 
modrobílé fáborky. 

Start kategorie HDR, P a T volný do času 12:30 ve zvláštním 
koridoru. 
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http://ok-bor.cz/jestedska/wp-content/uploads/2017/03/JO-S%C5%98-2017.pdf


 

Systém ražení: Sportident – elektronický; pro všechny kategorie. 

Nulování a kontrola čipu na startu. V případě selhání ražení krabičky 
označte kontrolu mechanickými kleštěmi do políčka označeného 
písmenem R na okraji mapy. 

Vyčtení čipu: Vyčítání čipů je v prostoru shromaždiště a je povinné pro všechny 
závodníky, i pro ty, kteří nedokončili závod. Při ztrátě zapůjčeného 
čipu je účtováno 700 Kč.  

Časový limit: 90 minut. 

Uzavření cíle: Po uplynutí limitu posledního startujícího závodníka, přibližně 
v 15:30. 

Popisy kontrol: V centru závodů ve formě piktogramů. 

Startovní listiny: Po kategoriích vyvěšeny v centru závodu a na startu. 

Mapa: U Marušky, 1 : 10 000, ekv. 5 m, ISOM 2000, stav 8/2017, formát A4,  
mapoval Petr Uher; mapa nebude vodovzdorně upravena. Použit 
laserový tisk. 

Mapy se v cíli nebudou odevzdávat, žádáme o dodržování fair-play.

 

Terén: Podhůří Jizerských hor - řada kamenů, skalek, terénních tvarů. 
Vesměs čistý les, několik hůře průchodných míst, středně hustá síť 
komunikací. 

Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory kromě cesty na start a z cíle.  

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti, celkové pak 
v ORISu. 

Vyhlášení výsledků: Proběhne zhruba ve 14:15. Vyhlášeni budou první tři závodníci  
v kategoriích DH10L, DH10-14 a DH21L. 

Pro HDR sladká odměna přímo v cíli. 

Dětský závod: V centru závodu pro nejmenší. 

WC, mytí: WC: 5x TOI TOI v centru závodů.  
Mytí: pomocí lavorů a stále tekoucího přítoku do koupaliště  
(viz plánek shromaždiště).  
Voda není pitná, jedná se o užitkovou vodu. 
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Vzdálenosti: Prezentace – shromaždiště 0 m; v centru závodu, 
parkoviště – shromaždiště 100–1400 m, 
shromaždiště – start 1600 m, 100 m převýšení, 
cíl – shromaždiště 900 m. 

První pomoc: V centru závodů. (Viz plánek shromaždiště.) 

Občerstvení: Voda nebo šťáva po závodě poblíž cíle, 
na shromaždišti tradiční jablonecký o-bufet, stánek s teplým jídlem 
Vegit Point, pivo a limo. 

Protesty: Doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 
Pravidel OB buď osobně nebo poštou na adresu: 
Martin Posselt, Nádražní 437, Rychnov u Jablonce n.N., 468 02 

Jury: Bude jmenována po prezentaci a složení jury bude vyvěšeno 
v centru závodu. 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu 
a Prováděcích předpisů k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 
2017 

Upozornění: Při cestě na start a z cíle se přechází silnice. Některé kategorie 
přebíhají silnici 3. třídy! Přeběhy nejsou hlídané pořadateli. 
Dbejte zvýšené opatrnosti! Závod probíhá za běžného  
silničního provozu. 

Další informace: Na stránkách www.tatran.org nebo oris.orientacnisporty.cz?id=3880. 

Prodej a propagace: Pouze se souhlasem pořadatele. 

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Ondřej Vaniš (R3), 
hlavní rozhodčí: Martin Posselt, ml. (R3), 
stavitel tratí: Tomáš Kobr (R3). 

 

 

 

 
 

Pořádání závodu podpořilo město Jablonec nad Nisou a podnik Lesy České republiky, s. p. 
Pořádající oddíl děkuje za poskytnutí prostor pro pořádání závodu obci Nová Ves nad Nisou. 

Na všechny závodníky se těší oddíl OB TJ Tatran Jablonec nad Nisou! :-) 
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Přílohy 

1. Parametry tratí 

Kategorie Délka  
(km) 

Převýšení 
(m) 

Počet 
kontrol 

 Kategorie Délka 
(km) 

Převýšení 
(m) 

Počet 
kontrol 

D10L 2,7 70 7  H10L 2,7 70 7 

D10 1,6 50 7  H10 1,6 50 7 

D12 2 45 7  H12 2 55 12 

D14 2,4 80 10  H14 3,1 70 11 

D16 3,1 100 14  H16 3,4 95 13 

D18 3,8 85 15  H18 3,9 130 15 

D20 3,7 130 16  H20 4,5 180 17 

D21K 3,7 130 16  H21K 4,6 165 17 

D21L 4,7 170 18  H21L 6 215 20 

D35 3,7 135 15  H35 4,7 170 18 

D40 3,3 105 12  H40 4,5 180 17 

D45 2,9 95 12  H45 4,5 180 17 

D50 2,9 95 12  H50 3,9 140 16 

D55 2,6 75 12  H55 3,9 140 16 

D60 2,6 75 12  H60 3,4 110 16 

D65 2,2 55 11  H65 3,4 110 16 

D70 2,2 55 11  H70 2,6 55 15 
 

Kategorie Délka  
(km) 

Převýšení 
(m) 

Počet 
kontrol 

HDR 2,7 70 7 

P 1,8 35 8 

T 3,7 130 13 
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2. Plánek příjezdu a parkování 

  
 

3. Plánek shromaždiště 
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