POKYNY
Mistrovství ČR na klasické trati pro rok 2018
Mistrovství Polska na klasické trati pro rok 2018
Mistrovství ČR štafet pro rok 2018
Mistrovství Polska na krátké trati pro rok 2018
Závod ONE WAY Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B na krátké trati

Závody se pořádají pod záštitou Obce Jestřabí v Krkonoších a Obce Studenec.
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Provedení:

Sportovní klub Studenec

Datum:

Sobota 24.2.2018: Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati, Mistrovství Polska na klasické
trati, závod ONE WAY Českého poháru, žebříčku A, B v LOB, veřejný závod
Neděle 25.2.2018 – dopoledne: Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet, veřejný závod štafet
Neděle 25. 2. 2018 – odpoledne: Mistrovství Polska na krátké trati, závod ONE WAY Českého
poháru, žebříčku A, B v LOB na krátké trati

Centrum:

Roudnice v Krkonoších – začátek lyžařských tratí u obecního úřadu (GPS: 50.6774125N,
15.5084819E)

Prezentace:

Sobota: v centru závodu od 9:00 do 10:00, odevzdání soupisek štafet v centru závodu do 16:00
nebo na ORIS do 20:00
Neděle: v centru závodu od 8:00 do 8:30, výjimečné změny soupisek štafet v centru závodu do
8:30

Předpokládané časy: dle pravidel LOB, článek 13.2.
Terén, sněhové podmínky a kvalita stop:
Plochý hřbet s horskými loukami a rozptýlenou zástavbou. V severní části zalesněný vrch Kobyla
(897 m). Nadmořská výška 730 – 897 m.n.m.
Vrstva sněhu je výrazně ovlivněna nadmořskou výškou a tím, zda je sníh vyfoukaný nebo ne. V
nejvyšších částech prostoru od 820 do 860 metrů je 20 až 40 cm sněhu. Ve výšce od 750 do 820

metrů je sněhu od 10 do 20 cm a některá místa mají sněhu minimum (meze, zídky apod.). V
nadmořské výšce pod 750 metrů už jsou výrazné oblasti bez sněhu.
Sníh je starý a zmrzlý, v lese místy led – měsíc výrazně nesněžilo. Na starém podkladu je vrstva
novějšího prachového sněhu – 5 cm. Při závodě je možné použít dobré lyže. Poškození hrozí
výjimečně při volbě špatné stopy (průjezd přes meze, přejezd vytátých míst na loukách – potoky,
ledová místa v lese s větvičkami a šiškami).
Stopy jsou vyjeté na zmrzlé vrstvě sněhu, takže nejsou zřetelné a zároveň je v prostoru velké
množství stop od lyžařů. Orientujte se i podle jiných objektů než vyjetých stop.
Klasifikace stop:

Plná silná: upravená rolbou se stopou, šířka více než 3 m - 58% stop
Plná tenká: upravená skútrem nebo rolbou – horší kvalita, šířka 1,5-3 m 10%
Čárkovaná: upravená skútrem, šířka 0,8-1,5 m 32%
Poměr stop: 58:10:32

Překonávání silnic 3. třídy: Tratě překonávají na několika místech silnice 3. třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti. V
místě, která jsou označena symbolem 708 Průchod, přechod (ISOM 2000) bude možné překonat
silnici bez sundání lyží (koberec, případně naházený sníh). Mimo tato místa jsou silnice bez
sněhu a opatřená posypem.
Přejezd silnice upraven:

Přejezd silnice neupraven:

Systém ražení: Sportident. Vyčítání je na prezentaci. Půjčovné čipu stojí 40 Kč na závod. V případě nevrácení
zapůjčeného čipu budeme účtovat 800 Kč.
Parkování:

Parkování zdarma. Dodržte doporučený směr příjezdu ze směru Jilemnice – Křížlice –
Roudnice. Dbejte pokynů organizátorů. Nejprve se zaplní parkoviště u Obecního úřadu (P1).
Dál se bude parkovat podél příjezdové silnice (P2). Neparkujte mezi Roudnicí a Vítkovicemi
– tato silnice bude prioritně použita pro sjezdaře = zákazníky Ski Aldrov.

Převlékání a úprava lyží: Ve vlastních dopravních prostředcích a v centru. V centru není elektrická přípojka.
WC:

mobilní WC v centru

První pomoc:

V centru závodu na vyžádání.

Možnost tréninku: Prostor pro rozjíždění na krátkém okruhu v centru. Upozorňujeme, že okolí centra je
závodním prostorem a závodníkům není dovoleno se po nich projíždět mimo vlastní závod.
V případě, že nemáte štafetu a chcete lyžovat, doporučujeme využít i jiná střediska v okolí
na nedělní dopoledne.


Horní Mísečky - parkoviště zdarma, běžecké tratě nebo výlet po horské silnici na
Vrbatovu boudu nebo Medvědín (oba cíle mají restauraci)



Benecko – placené parkoviště, běžecké tratě nebo výlet na Žalý (rozhledna,
restaurace).

Občerstvení:

Po oba dny po dojezdu do cíle čaj. Bufet s drobným občerstvením v centru, případně
restaurační zařízení v obcích Roudnice, Jestřabí, Křížlice nebo Vítkovice.

Odebírání map: Mapy budou odebírány v sobotu i v neděli a vydány až po závodě na krátké trati.
Ubytování:

Pořadatel zajišťuje v ZŠ a MŠ Studenec na karimatkách (GPS: 50.5528217N, 15.5477069E).
V pátek bude otevřeno od 18 do 20 hodin. Mimo tyto hodiny volejte 603 734 818.
V sobotu bude otevřeno po 17 hodině.

Protesty:

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč.
Písemně na adresu: ZŠ a MŠ Studenec, 51233 Studenec

Výsledky:

Výsledky budou v centru průběžně vyvěšovány. Konečné oficiální výsledky včetně mezičasů
budou zveřejněny na stránce závodu a v ORISu.

Vyhlášení vítězů:


klasika - v sobotu po skončení závodu (15:30 hod.)



štafety a krátká - v neděli po ukončení závodu (asi v 16 hod.)

Jury závodu:

Přemek Škoda (VLI), Roman Horyna (SZP), Petr Mareček (OSN)

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Petr Junek st.
Stavba tratí: Petr Junek ml.
Hlavní rozhodčí: Martin Vik

Informace:

Na webu závodu: http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/lob2018/, Petr Junek ml. tel: 606
224 721, Petr Junek st. 603 734 818.

Předpis:

Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS.

SOBOTA 24. 2. 2018 – KLASICKÁ TRAŤ
Kategorie:

Mistrovství ČR: D17, D20, D21, H17, H20 a H21
Veteraniáda ČR: D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75
Ostatní: D14, H14, H21B, P
Právo startu: v kategoriích D17, D20, D21, H17 a H20 všichni řádně přihlášení závodníci
v souladu s rozpisem M ČR. V kategorii H21 závodníci se soutěžní licencí E, A a B nebo MVT,
I.VT a II.VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.

Start:

intervalový start, start 00 = 11,00 hod.

Vzdálenost:

Centrum – start = 0 m, centrum – cíl = 0 m

Mapa:

Kobyla, měřítko 1: 15 000, ekv. 5 m, rozměr A4, mapa pro LOB, stav únor 2018, mapoval Petr
Junek ml.

Parametry tratí: Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu.
NEDĚLE 25.2. 2018 - ŠTAFETY:
Kategorie:

Mistrovství ČR: D18, D21, H18 a H21
Veteraniáda ČR: H105, H135, H165, H180, D105, D135, D165, D180
Ostatní: D14, H14, P

Start:

hromadný start ve vlnách, start 00 = 9:30 hod.
9:30 – H21, D21

9:35 – D18, D105, D135, D165, P
9:40 – H18, H105, H135, H165, H180
9:45 – D14, H14
Hromadný start dosud neodstartovaných závodníků v 11:30 (start z místa předávky).
Vzdálenost:

Centrum – start = 0 m, centrum – cíl = 0 m

Mapa:

Aldrov, měřítko 1: 10 000, ekv. 5 m, mapa pro LOB, rozměr A4, stav únor 2018, mapoval Petr
Junek ml.

Parametry tratí: Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu.
NEDĚLE 25. 2. 2015 – KRÁTKÁ:
Kategorie:

Český pohár: D21E a H21E
Žebříček A: D14, D17, D20, D21, H14, H17, H20 a H21A
Žebříček B: H21B, H35, H45, H55, H65, H75, D35, D45, D55, D65
Ostatní: D12, H12, P
Právo startu: V kategorii H 21A mohou startovat závodníci s licencí E, A nebo B platnou pro
LOB do 30. 4. 2018.

Start:

intervalový start, start 00 = 13,30 hod.

Vzdálenost:

Centrum – start = 800 m, centrum – cíl = 0 m.

Mapa:

Vurmovka, měřítko 1: 10 000, ekv. 5 m, mapa pro LOB, rozměr A4, stav únor 2018, mapoval
Petr Junek ml.

Parametry tratí: Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu.
Správný směr přejí pořadatelé z SK Studenec

