
TJ Lokomotiva Teplice, oddíl OB 

POKYNY 

Mistrovství Ještědské oblasti ve sprintu 
1. závod Ještědského žebříčku mládeže a dospělých 

1. závod Ještědského poháru družstev žactva a veteránů 
rankingový závod (koeficient 1,02) a závod pro příchozí 

 

Pořadatel: TJ Lokomotiva Teplice, oddíl orientačního běhu (LTP). 

Datum: sobota 7. 4. 2018 

Druh závodu: závod jednotlivců ve sprintu s intervalovým startem. 
Předpokládané časy vítězů dle SŘ JO pro sprint. Parametry tratí jsou v samostatném seznamu. 

Mistrovské kategorie: H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, 
D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 a D75. Mistrovství je otevřené i 
pro závodníky z jiných oblastí. 

Nemistrovské a náborové kategorie: HD10L, HDR, D10, D21K, H10, H21K, P2 a T4 

Shromaždiště: Tělocvična Biskupského Gymnázia Krupka. Na shromaždišti není vhodné místo pro stavbu 
oddílových stanů. 

Příjezd a parkování: příjezd je možný mnoha variantami a nebude značen ze žádného směru. Řiďte se 
GPS navigací. Souřadnice: N 50°40.83000', E 13°52.32600'. Parkování bude přímo u shromaždiště dle 
pokynů pořadatelů. Vjezd na parkoviště je z ulice Koněvova. Bude vybíráno parkovné 30,- Kč za osobní 
automobil nebo 100 Kč za autobus. 

Prezentace: od 13:00 do 14:30. Dodatečné přihlášky pouze v rámci možností pořadatele za zvýšené 

startovné, veřejný závod v kategoriích P2 a HDR, DH10L a DH10 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 (kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma). V případě ztráty či nevrácení 
zapůjčeného čipu bude požadována náhrada 750 Kč / ks. U neregistrovaných závodníků bude požadována 
záloha za zapůjčený SI čip. 

Kategorie Po 1.4.  Poznámka 

 HD10L, HDR, H10, D10   50,-  

 D12, D14, H12, H14, 
 D70, D75, H70, H75 

100,-  

 D16 – D65, H16 – H65 120,-   

 P2   60,- 
 trať pro příchozí a nábor náročností odpovídající kategorii H12 
o délce 1,5 km 

 T4  110,- tréninková trať náročností odpovídající kategorii H18 o délce 2,2 km 

 
Popisy kontrol: ve formě piktogramů. Budou vytištěny na mapě. Na lístečcích budou popisy vydávány ve 
startovacím koridoru. V koridoru budou k dispozici nůžky a izolepy. 

Start: nula v 15:00, vzdálenost 350 m. Kategorie HDR, P2 a T4 startují v čase15:00 až 16:00 v 
samostatném koridoru na startovací krabičku. Ostatní kategorie startují na hodiny. Startovní koridor je 
čtyřminutový. 

Cesta na start je značena modrobílými fábory. Přechází se frekventovaná silnice, použijte přechodů pro 
chodce! 

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

Cíl: vzdálenost 400 m. Cíl není přístupný pro závodníky, kteří ještě neodstartovali svůj závod. 

Časový limit: 30 minut. 



 
Zakázaný prostor:  Zákaz vstupu startujících před závodem do závodního prostoru, který je na jihu 
ohraničen ulicí Bohosudovská a na východě ulicí Wolkerova. Pokud je doprovod v kategorii HDR přihlášen 
do své kategorie, musí nejprve absolvovat svůj závod! Hranice závodního prostoru v okolí startu: 

 

Mapa: Mrtvý kámen, 1: 4 000, ekv. 2 m, stav březen 2018, rozměr A4, mapoval Miloš Eiselt v mapovém klíč 
ISSOM 2007. Mapy jsou tištěny na laserové tiskárně a jsou v mapníku (eurodesky). Mapu se zákresem trati 
si závodník vyzvedne při postupu na mapový start. Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, 
černý křížek – jiný objekt (prolézačky). Mapy budou v cíli  vybírány a vydány po startu posledního závodníka. 

Terén: městské ulice, parky, udržované i neudržované travnaté porosty a sídlištní zástavba. Závodním 
prostorem vede železnice, která je již několik let mimo provoz. Proto je běh po železniční trati povolen! 
Závod se běží bez omezení silničního provozu na málo frekventovaných silnicích. Dodržujte pravidla 
silničního provozu! 

Způsob ražení: bude použit elektronický systém SportIdent. 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! Další WC jsou v budově gymnázia přístupné 
z chodby vedoucí k tělocvičně. 

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

Občerstvení: v cíli voda a šťáva pro všechny závodníky. Na shromaždišti bude pořadatelský bufet. 

Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. 

Vyhlášení vítězů: první tři závodníci ve všech mistrovských i nemistrovských kategoriích obdrží diplom a 
drobnou cenu. Mistrovské kategorie od DH12 do  DH21L obdrží medaile. V kategorii HDR se vyhlašují a 
odměňují všichni startující. Vyhlášení bude na shromaždišti přibližně od 18:00. 

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: Petr Bílý R1  
  Stavitel tratí: Jan Eiselt R2 

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

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

Vydáno 3. 4. 2018 


