POKYNY
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:
Místo:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
Slavia Liberec orienteering, z.s. (VLI)
Sobota 12. května 2018
Hoření Paseky, část obce Světlá pod Ještědem

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

Areál hřiště a koupaliště, GPS 50.7224258N, 14.9667450E.

Parkoviště:

Osobní automobily na louce přibližně 750 metrů od centra závodu,
GPS 50.7170125N, 14.9616814E dle pokynů pořadatelů, bude vybíráno parkovné 20 Kč.
Důrazně žádáme o dodržení příjezdu po místních komunikacích dle přiloženého plánku,
silničky jsou velmi úzké a při nedodržení směru příjezdu hrozí jejich ucpání. Příjezd bude
vyznačen od hlavní silnice č. 2784 ve směru od Ještědu a Janova Dolu.
Autobusy prosím hlaste pořadatelům předem, parkování bude zajištěno na cca 2 km vzdáleném
parkovišti (GPS 50.7072025N, 14.9667242E).

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum závodu: 0,75 km (žluté fáborky)
centrum závodu - start dopoledního závodu: 1,2 km/30 m (bílo-modré fáborky)
cíl dopoledního závodu - centrum závodu: 0,2 km (červené fáborky)
centrum závodu - start odpol. závodu: 1,2 km/150 m (bílo-modré fáborky, cesta cca 25 minut!)
cíl odpoledního závodu - centrum závodu: 0,2 km (červené fáborky)

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. V případě vyššího počtu
přihlášených 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, bílo-červené fábory),
HDR (liniová trať pro děti s doprovodem, bílo-červené fábory),
P (orientačně jednoduchá trať pro příchozí),
T (tréninková trať, orientačně středně obtížná).

Mapa:

 opolední závod: Frantina, 1:10 000, ekvidistance 5 m, formát max. A4
D
(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, stav 2017), mapový klíč ISOM2000.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Tisk na laserové tiskárně.
Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko (výrazný strom), černý křížek (jiný umělý objekt),
zelený křížek (vývrat).

Zakázaný prostor:

Silnice č. 2487 je označena na mapě fialovými křížky jako zakázaný postup (mapová značka
711). Důrazně varujeme před během např. po krajnici silnice, provoz je v těchto místech silný a
vozidla se pohybují velmi rychle!
Oblast hustníků při silnici je v mapě označena fialovými svislými pruhy jako
nepřístupná oblast (mapová značka 709). Je velmi špatně prostupná a
závodník by se při vyhýbání hustému porostu dostal až na krajnici silnice.
Optimální postupy vedou mimo tento prostor. Stejně je vyznačen prostor
uprostřed odpolední mapy - nevstupujte sem z důvodu nebezpečných
polomů.

Popisy kontrol:

Pro oba závody budou barevně odlišeny, dopoledne bílé, odpoledne žluté.
Popisy budou umístěny k vyzvednutí v centru závodu u informační tabule.

Parametry tratí:

Parametry budou zveřejněny v systému Oris a vyvěšeny v centru závodu na
informační tabuli.

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. Důrazně doporučujeme ochranu nohou
proti poranění od kamenů, často skrytých v borůvčí atp! Zejména pro odpolední závod
doporučujeme tejpování/ortézy.

Start:

intervalový
Dopoledne:
Odpoledne:

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

Cíl:

Ukončení závodu je oražením SI jednotky na cílové čáře.
Mapy nebudou v cíli vybírány, dodržujte prosím pravidla fair play!

Povinné postupy:

Start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl.

Předpokládané časy: Podle platného Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti v OB.
Časové limity:

Pro oba závody byl stanoven časový limit 75 minut.

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. SIAC čipy je možné
používat, ale krabičky NEBUDOU programovány v Air módu, takže je nutno i s těmito čipy
normálně "razit". Při poruše SI jednotky na kontrole závodníci označí průchod kontrolou
mechanickým oražením do políček na mapě.
Vyčítání čipů v prostoru shromaždiště. Žádáme závodníky o vyčtení ihned po příchodu na
shromaždiště z cíle a to i v případě odstoupení ze závodu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude
účtován poplatek 800,- Kč.

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.

Občerstvení:

V centru závodu bude k dispozici pitná voda, nabízeno bude i drobné občerstvení. Na nápor
hladových závodníků budou připraveni i v blízkém penzionu Horka, který bude okénkem prodávat
teplá jídla, pivo atp. Žádáme závodníky, aby nenarušovali běžný provoz penzionu, v žádném
případě aby nevstupovali v botách s hřeby, znečistěni atd.!

WC:

V centru závodu budou k dispozici mobilní toalety, závodníky prosíme, aby nevyužívali toalety v
penzionu.

Mytí:

V blízkosti shromaždiště bude k dispozici tekoucí voda s lavory.

Dětský koutek:

V centru závodu bude zajištěn dětský koutek s hlídáním dětí v průběhu obou
závodů.

Zdravotnická služba: V centru závodu bude přítomen zdravotník.
Funkcionáři:

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

Budou vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné v systému Oris.

Vyhlášení výsledků:

V centru závodu, po doběhu nejlepších závodníků, dopolední závod v cca 13:30, odpolední v cca
18:30. Vyhlášeni budou první tři závodníci v kategoriích DH10L, DH10-14 a DH21L; závodníci v
kategorii HDR obdrží malou odměnu po doběhu v cíli.

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.

Jury:

Bude stanovena v den závodu, její složení bude vyvěšeno v centru závodu na informační tabuli.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Během odpoledního závodu věnujte zvýšenou pozornost při přebíhání asfaltové cesty
vedoucí na Pláně. Nelze vyloučit pohyb automobilů a motocyklů návštěvníků Chaty Pláně
a velmi rychle se zde často pohybují cyklisté!
V těsné blízkosti shromaždiště se nachází vypuštěný bazén. Upozorněte prosím děti, aby
se k bazénu nepřibližovaly, hrozí pád.

Předpis:

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

Partneři závodu:

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.

