
TJ Lokomotiva Teplice, oddíl orientačního běhu 
 

Rozpis 
Mistrovství Ještědské oblasti v nočním OB 

rankingový závod (koeficient 1,00) a závod pro příchozí 
 
 

Pořadatel: TJ Lokomotiva Teplice, oddíl orientačního běhu (LTP) 
 
Datum: sobota 7. 4. 2018 
 
Druh závodu: závod jednotlivců v nočním orientačním běhu 
 
Mistrovské kategorie: H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D16, 
D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75.   
Mistrovství je otevřené i pro závodníky z jiných oblastí. 
 
Náborové a tréninkové kategorie: P2 a T4 
 
Předpokládané časy vítězů: dle soutěžního řádu JO pro noční OB.  
 
Vklady: 
 

 Kategorie Do 1.4. Po 1.4.  Poznámka 

 D16 – D70, H16 – H70 100,- 150,-   

 P2 60,-   60,- 
 trať pro příchozí a nábor náročností odpovídající 
kategorii H12 
o délce 2 a 4 km  T4 100,-  150,- tréninková trať náročností odpovídající kategorii H18 

 
Zapůjčení SI čipu za 40 Kč / ks. V případě ztráty či nevrácení zapůjčeného čipu úhrada 750 Kč / ks. 
Neregistrovaní složí za zapůjčení SI čipu vratnou zálohu 750 Kč / ks. 
 
Platby: do 1. 4. 2018 za celý oddíl na účet č. 107-5586390247/0100, variabilní symbol 27XXXX, 
kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Při prezentaci (za celý oddíl) může být požadován 
doklad o zaplacení. 
 
Přihlášky: přes přihlašovací systém http://www.orientacnisporty.cz/oris/ 
Výjimečně na ltp@centrum.cz (přihláška platná po potvrzení příjmu). Dohlášky na místě pouze do 
počtu vakantů, nebo do počtu map (v kategoriích P2 a T4). 
 
Doplňková služba:  přespání v tělocvičně ze 7. 4. na 8. 4. na vlastních karimatkách. Cena za 
nocleh 60,- Kč/ osobu. Objednávky předem na http://www.orientacnisporty.cz/oris/ 
 
Shromaždiště: Biskupské Gymnázium Krupka. Souřadnice: N 50°40.83000', E 13°52.32600' 
 

Parkování a šatny: shodné s předcházejícím MJO ve sprintu 
 
Občerstvení: stánek s domácími „buchtami“, káva, čaj.    
 
Prezence: na shromaždišti od 13:00 do 14:30 hod. při prezentaci na M JO ve sprintu, a od 19:00 
do 20:00 hod. 
 
Start: 00 = 21:00, intervalový (kategorie P2 a T4 volný start do 21:30 hod.). 
 

http://www.orientacnisporty.cz/oris/
mailto:ltp@centrum.cz
http://www.orientacnisporty.cz/oris/


Vzdálenosti: Shromaždiště - start do 2 000 m, cíl - shromaždiště 2 000 m. Cíl je po cestě na start. 
Pro přiblížení je možné použít vlastní osobní automobily. 
  
Systém ražení: SPORTident. Každý závodník musí vyčíst SPORTident čip. Kontroly nebudou 
vybaveny žádným reflexním předmětem. 
 
Mapa: Vrchoslav, ISOM2000 , 1:10 000, ekv. 5 m, revize III. 2018. Mapa bude tištěna na laserové 
tiskárně, formát A4 a bude v mapníku. 
 
Terén: Svahy a údolí Krušných hor, s rozmanitou podložkou, porostově pestré. Středně hustá síť 
cest. V terénu je množství zídek, kup a kupek jako pozůstatků středověké těžby. 
 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu Miloš Eiselt R3, hlavní rozhodčí Lenka Kovářová R3, stavitel 
tratí Petr Bílý R1. 
 
Vyhlášení výsledků: vyhlášení proběhne na závodě 8.4. v Doksech. Odměněni diplomem a 
drobnou věcnou cenou budou 3 nejlepší v každé kategorii.  
 
Protesty: na místě písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, poštou na adresu: Miloš 
Eiselt, Scheinerova 1831, 415 01 Teplice. 
 
Informace: http://oris.orientacnisporty.cz - stránky závodu, nebo M. Eiselt 602 699 354 popřípadě 
na e-mailu ltp@centrum.cz  
 

Soutěží se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Ještědské oblasti. Závodníci startují na 
vlastní nebezpečí. 
 
 


