ROZPIS
4. a 5. závodu ještědského žebříčku mládeže - jaro 2018 a
4. a 5. závodu ještědského žebříčku dospělých 2018
a veřejných závodů v orientačním běhu
na krátké trati
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Datum:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
Slavia Liberec orienteering, z.s. (VLI)
Sobota 12. května 2018

Typ závodů/zařazení do soutěží:
Závody jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem s rankingovým koeficientem 1,00.
Centrum:

Hoření Paseky, část obce Světlá pod Ještědem, areál koupaliště,
GPS 50.7224258N, 14.9667450E.

Doprava:

Značeno od místní komunikace č. 2784 procházející Hořeními Pasekami.

Kategorie pro oba závody:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75,
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75.
Počet startujících v kategorii H21L je omezen na 70 závodníků. Přičemž při obsazování této
kategorie platí přednost závodníkům z Ještědské oblasti, kteří se přihlásí v řádném termínu,
dalším kritériem je pak pořadí v Rankingu k rozhodnému datu – tzn. že. v případě vyššího počtu
přihlášených v řádném termínu si pořadatel vyhrazuje právo závodníky z jiných oblastí a s
nejnižším rankingem k rozhodnému datu přesunout do kategorie H21K.
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať.
Další kategorie pro oba závody:
D10L a H10L (liniová trať pro děti bez doprovodu),
HDR (liniová trať pro děti s doprovodem),
P (orientačně jednoduchá trať pro příchozí),
T (tréninková trať, orientačně středně obtížná).
Mapa:

Dopolední závod: Frantina, 1:10 000, ekvidistance 5 m, formát max. A4
(mapovali I. Habán, M. Horáček, stav 2017), mapový klíč ISOM2000,
odpolední závod: Červený kámen, 1:10 000, ekvidistance 5m, formát max. A4
(mapovali I. Habán, M. Horáček a L. Ježek, stav 2017), mapový klíč ISOM2000.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Popisy kontrol pro jednotlivé závody budou barevně odlišeny, dopoledne bílé, odpoledne žluté.

Popis terénu:

Dopolední závod: zvlněný podhorský terén s porostovými detaily, hustá síť
cest, těžší běžecká podložka.
Odpolední závod: jihozápadní svah Ještědu, v části horský kopcovitý
terén se skalami a kamennými poli, v části podmáčený zarostlý terén.

Start:

intervalový
Dopoledne:
Odpoledne:

Vzdálenosti:

00=9:30, kategorie HDR, P a T volný start do 11:00
00=14:30, kategorie HDR, P a T volný start do 16:00

Vzdálenost ze shromaždiště na start obou závodů do 1500 m,
z cíle obou závodu na shromaždiště do 500 m.

Předpokládané časy: Podle platného Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti v OB.
Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v jednom závodě pouze jednou). Závodníci
bez vlastního čipu si mohou pronajmout čip od pořadatele za poplatek.

Prezentace:

V den závodu 8:00 - 9:00 hod. na shromaždišti, prezentace pro závodníky, kteří neběží dopolední
závod, je prezentace možná tamtéž od 13:00 do 14:00. Do kategorií s volným startem je možné
přihlásit se do 10:30, resp. 15:30. Kluby se správně uhrazeným startovným na prezentaci
nemusí.
Přehled uhrazených plateb v ORIS pro dopolední závod a
přehled uhrazených plateb v ORIS pro odpolední závod bude průběžně doplňován.

Přihlášky:

Do pondělí 7. května 2018 19:59:59 (uzávěrka přihlášek),
výhradně přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném množství dle možností
pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií D10L, H10L, HDR, P a T) e-mailem
na: vliob@email.cz (přihláška je přijata až po jejím potvrzení).

Vklady:
DH10L, HDR
DH10, 12, 14, P
DH16 a starší, T
DH70 a starší
zapůjčení SI čipu

KT dopoledne
50,- Kč
60,- Kč
90,- Kč
60,- Kč
40,- Kč

KT odpoledne
50,- Kč
60,- Kč
90,- Kč
60,- Kč
40,- Kč

Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.
Pro závodníky neregistrované v sekci OB ČSOS je vklad zvýšený o 50 % (s výjimkou kategorií
D10L, H10L, HDR, P a T). Závodníkům odhlášeným po uzávěrce přihlášek se vklad nevrací.
Úhrada vkladů:

Převodem na účet číslo 2300069527/2010 (majitel účtu Slavia Liberec orienteering, z.s.). Jako
variabilní symbol uveďte 12nnnn, kde nnnn je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro
příjemce prosím uveďte zkratku svého klubu.

Funkcionáři:

Ředitel závodu - Marek Šesták,
dopoledne - hlavní rozhodčí: Gabriel Szenczi (R3), stavitel tratí dopoledne: Ladislav Ježek (R3),
odpoledne - hlavní rozhodčí: Jiří Martan (R3), stavitel tratí odpoledne: Petr Kruliš (R3).

Informace:

Dopolední závod v systému Oris, odpolední závod v systému Oris. vliob@email.cz,
případně Marek Šesták, marek.sestak@gmail.com, 732943975.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč během závodu; případné protesty proti
oficiálním výsledkům po skončení závodu písemně na adresu hlavních rozhodčích
do 26. 5. 2018:
dopolední závod - G. Szenczi, Hvězdná 487/13, 46005 Liberec 5,
odpolední závod - J. Martan, U křížku 176, 46352 Osečná.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se
souhlasem ředitele závodu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích
předpisů k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2018.

Rozpis závodů byl schválen předsednictvem JO dne 7.4.2018
Rádi bychom poděkovali následujícím organizacím, bez jejichž pomoci by se závody nejspíše
neodehrály: Lesy České republiky, s.p., obce Světlá pod Ještědem a Janův Důl a v neposlední řadě
TJ Sokol Hoření Paseky.

