
TJ Lokomotiva Teplice, oddíl OB 

POKYNY 

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 OB s intervalovým startem. 
Předpokládané časy vítězů dle SŘ JO pro NOB. Parametry tratí jsou v samostatném seznamu. 

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. 

Nemistrovské a náborové kategorie: P2, T4 

Shromaždiště: Biskupské Gymnázium Krupka. Souřadnice: N 50°40.83000', E 13°52.32600'. Není zde 
místo pro oddílové stany. 

Parkování: přímo v areálu gymnázia dle pokynů pořadatelů. Vjezd z ulice Koněvova. Příjezd nebude značen 
ze žádného směru. 

Prezentace: od 13:00 do 14:30 při prezentaci sprintu, a od 19:00 do 20:00. Dodatečné přihlášky pouze 

v rámci možností pořadatele za zvýšené startovné, veřejný závod v kategoriích P2 za základní vklad. K 

prezentaci se nemusí dostavit oddíly, které mají vše v pořádku (zaplaceno a žádné změny). Tyto oddíly 

budou uvedeny na stránkách závodu v ORISu. 

Zapůjčení SI čipu: 40 Kč / ks. V případě ztráty či nevrácení zapůjčeného čipu bude požadována náhrada 750 
Kč / ks. U neregistrovaných závodníků bude požadována záloha za zapůjčený SI čip. 

Kategorie startovné  Poznámka 

 D16 – D70, H16 – H70 150,-   

 P2   60,- 
 trať pro příchozí a nábor náročností odpovídající kategorii D16 
o délce 1,6 km 

 T4  150,-  tréninková trať náročností odpovídající kategorii H18 o délce 3,7 km 

 
Popisy kontrol: pro každého závodníka samoobslužně na shromaždišti ve formě piktogramů. 

Start: nula v 21:00, vzdálenost 2 300 m, převýšení 125 m. 

Kategorie P2 a T4 startují v čase 21:00 až 21:30 v samostatném koridoru na startovací krabičku. Ostatní 
kategorie startují na hodiny. Startovní koridor je tříminutový. 

Cesta na start je značena modrobílými fábory. V úseku, kdy se jde po kraji frekventované vozovky, dbejte 
zvýšené pozornosti. Je možné přiblížení ke startu vlastními vozidly. Parkování není organizované a je nutno 
dodržet pravidla silničního provozu. Do zaplnění je možno využít parkování u SŠ Stavební v ulici ‚Na 
Příkopě‘ (souřadnice: N 50°40.92547', E 13°50.96873'). Kapacita cca 25 aut. 

Startovní listiny: budou vydány po oddílech na prezentaci a po kategoriích vyvěšeny na shromaždišti a 
startu. 

Cíl:  vzdálenost 2 600 m. 

Časový limit: 140 minut. 

Mapa: Vrchoslav 2018, 1: 10 000, ekv. 5 m, stav březen 2018, mapoval Jan Picek v mapovém klíči ISOM 
2000. Revize Petr Bílý březen 2018. 

Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat, zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – spadlý 
posed, lavička, jiný objekt. 

Mapy jsou tištěny na laserové tiskárně a jsou v mapníku (eurodesky). Mapu se zákresem trati si závodník 
vyzvedne při postupu na mapový start. Mapy nebudou v cíli  vybírány.  



Zakázaný prostor: prostor závodu je severně od silnice č. 253. Do tohoto prostoru, mimo značené cesty na 
start a cíl, je zákaz vstupu závodníkům před startem a po doběhu, do uzavření startu 

Terén: členitý kopcovitý, s více podrosty, hustníky a s průměrně hustou sítí cest. Místy kamenitá podložka. 
Doporučujeme tejpování. V lese budou některé nebezpečné jámy označeny červenobílou páskou – na mapě 
neznačeno. 

Způsob ražení: bude použit elektronický systém Sportident. Kontroly jsou bez reflexních prvků. Na cílové 
čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech kleště a kontrolu orazte do R políček 
v mapě, a upozorněte na ražení v mapě pořadatele v cíli. Každý SI čip lze v závodě použít pouze jednou. 

Vyčítání čipů: je v místě prezentace a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří nedokončili závod. 
Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po vyčtení odevzdají. 

WC: Toi-Toi pouze v centru. Po cestě na start a na startu ne! 

Mytí: pouze u WC v budově. Prosíme, nečistěte si zde závodní obuv. 

Občerstvení: v závodním prostoru je občerstvení s vodou, v cíli voda a šťáva pro všechny závodníky. Na 
shromaždišti bude pořadatelský bufet s nápoji a jídlem. 

Výsledky: průběžné výsledky na shromaždišti. 

Vyhlášení vítězů: první tři závodníci ve všech mistrovských i nemistrovských kategoriích obdrží diplom a 
drobnou cenu. Mistrovské kategorie od DH16 do  DH21L obdrží medaile. V kategorii HDR se vyhlašují a 
odměňují všichni startující. Vyhlášení bude na závodech 8. 4. v Doksech. 

Jury: bude jmenována po prezentaci a její složení bude vyvěšeno na shromaždišti. 

Předpis: závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu JO. Závodníci se zúčastní závodu na vlastní 
nebezpečí, respektive rizika jejich zákonných zástupců. 

Protesty: písemně řediteli závodu se vkladem 200,- Kč na adresu: Miloš Eiselt, Scheinerova 1831/38, 
415 01 Teplice. 

První pomoc: v cíli. 

Hlavní funkce: Ředitel: Miloš Eiselt R3 

  Hlavní rozhodčí: Lenka Kovářová R3  
  Stavitel tratí: Petr Bílý R1 

Děkujeme, že jste k nám přijeli a při absolvování závodu u nás, vám přejeme mnoho úspěchů. 

Děkujeme také sponzorům za podporu, poskytnuté ceny, finanční pomoc a poskytnutí zázemí: městu 
Krupka, Lázním Teplice v Čechách a.s., městu Teplice a  Boskupskému Gymnáziu Krupka.  

 
Vydáno 3. 4. 2018 


