
Rozpis závodu  

„Petit Prix 2018“   
Mistrovství JO na krátké trati, 

Mistrovství JO štafet,  
7. závodu JO v OB na klasické trati a  

veřejného závodu  
 

 

 

Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
 
Pořadatel:   TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu 
 
Datum:   2. – 3. června 2018  
 
Centrum závodů:   sobota 2. června Hrabětice, prostor u Chaty Slovanka  

GPS 50.7730553N, 15.1962858E 
    neděle 3. června Nová Ves nad Nisou, koupaliště 

GPS 50.7257244N, 15.2137339E 
Program: 

sobota 2. června 
7:30 – 9:00  prezentace  
9:30   start 00 – krátká trať 
13:00 – 13:30  změny a dohlášky (štafety, klasická trať) 
cca 13:30 vyhlášení vítězů (krátká trať) 
14:30    start 00 – štafety 
cca 16:45  vyhlášení vítězů (štafety) 
 
neděle 3. června 
8:30 – 9:00  prezentace  
10:00   start 00 – klasická trať 
cca 13:30 vyhlášení vítězů (klasická trať) 
 
 

Zařazení do soutěží: 
sobota dopoledne:  Mistrovství Ještědské oblasti na krátké trati 

6. závod Ještědského žebříčku dospělých (JŽD)  
6. závod Ještědského žebříčku mládeže - jaro (JŽM)  
závod s rank. koeficientem 1,02 
veřejný závod 
 

sobota odpoledne:  Mistrovství Ještědské oblasti štafet 
veřejný závod 
 

neděle:  7. závod Ještědského žebříčku dospělých (JŽD) na klasické trati 
7. závod Ještědského žebříčku mládeže - jaro (JŽM)  
závod s rank. koeficientem 1,00 
veřejný závod 
 

 



Kategorie:  
krátká a klasická trať  
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 
D10L, H10L, HDR (s doprovodem)  
P (trať na úrovni H12, lehká obtížnost), T (trať na úrovni H18, střední obtížnost) 
 
štafety 
D14, D18, D21, D105, D135, D165, D195 
H14, H18, H21, H105, H135, H165, H195 
(u veteránských kategorií je vždy 2. úsek kratší) 
OPEN (startovat může startovat kdokoliv bez ohledu na klubovou příslušnost a věk) 
DH12 (žákovský jednodušší i pro závodníky kategorií DH10, jedna kategorie pro dívky i chlapce) 
DH10L (trať po fáborkách, jedna kategorie pro dívky i chlapce) 
 
Přihlášky: 
Přes přihláškový systém ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně e-mailem v 

povinném formátu na adresu mail@stepanpicek.cz nejpozději do pátku 25. května 2018 

23:59. Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele a za zvýšené startovné (mimo HD10L, 

HDR, P a T). 

Soupisky štafet: 
Přes přihláškový systém ORIS nejpozději do pátku 1. června 19:00. Změna na prezentaci pouze 
ve výjimečných případech. 
 

Vklady: 
krátká trať  

 
 
 
 
 
 

štafety 
 
 
 
 
 
 

klasická trať  
 
 
 
 
 
 

 
 Půjčovné čipu 30 Kč/závod (zadávejte společně s přihláškami do ORISu) 
 
 
 

Kategorie/termín: do 25. května 2018 
 

později 

DH10, 12, 14, 70, 75 80,- Kč 110,- Kč 
DH 16 – DH 65 110,- Kč 150,- Kč 

DH10L, HDR, P, T 50,- Kč 50,- Kč 

Kategorie/termín: do 25. května 2018 
 

později 

DH10L, DH12, 
DH14, OPEN 

240,- Kč 300,- Kč 

ostatní kategorie 330,- Kč 400,- Kč 

Kategorie/termín: do 25. května 2018 
 

později 

DH10, 12, 14, 70, 75 70,- Kč 100,- Kč 
DH 16 – DH 65 100,- Kč 150,- Kč 

DH10L, HDR, P, T 60,- Kč 60,- Kč 

https://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:mail@stepanpicek.cz


Forma úhrady: 
v termínu přihlášek na účet číslo: 960640339/0800, VS 99+číslo oddílu podle adresáře ČSOS 
nebo ORISu 
 
 
Start: 
krátká trať  
intervalový, 00=9:30 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start nejpozději však do času 90) 
 
štafety  
hromadný po vlnách, 00=14:30 
 
klasická trať  
intervalový, 00=10:00 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start nejpozději však do času 90) 
 
Systém ražení: 

Sportident – elektronický. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Označovací 

jednotky systému SportIdent nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON ani 

pro štafetový závod.  

Mapy:  
Pro všechny mapy platí – 1 : 10 000, ekv. 5 m, ISOM 2017, stav jaro 2018, formát A4. 
Mapy pro štafety budou vodovzdorně upraveny, pro ostatní závody budou na startu k dispozici 
mapníky. 
 
Terén: 
krátká trať  
Náročný svah s řadou kamenů, skal a kamenných polí. Terén nebyl nikdy použit pro závody 
v orientačním běhu. 
 
štafety  
Horský les s kameny, skalkami a kupkami, dobře běhatelný. 
 
klasická trať  
Podhorský les, porostově rozmanitý s bažinami a kameny. 
 
Dětský závod: 
V centrech závodu pro nejmenší. 
 
Vzdálenosti: 
 
Parkoviště – shromaždiště  od 800 m do 1500 m 
shromaždiště – start krátká trať do 2000 m 
shromaždiště – cíl krátká trať  do 2000 m 
shromaždiště – start a cíl štafety 0 m 
shromaždiště – start klasická trať do 1500 m 
shromaždiště – cíl klasická trať do 1500 m 
 
Parkování: 
Na více místech – bude upřesněno v pokynech. 
 
Občerstvení: 
Voda a šťáva po závodě v blízkosti cíle, na klasické trati i na trati 



Na shromaždišti tradiční jablonecký o-bufet, teplé jídlo v chatě Slovanka (SO), resp. ve stánku 
Vegit point (NE) 
 
Protesty: 
doložené vkladem 200Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či 
poštou na adresu: 
krátká trať: Martin Posselt, Nádražní 437, Rychnov u Jablonce n. N., 468 02  
štafety: David Pustai, Na Úbočí 29, Jablonce nad Nisou, 460 05 
klasická trať: Tomáš Kobr, Mšenská 56, Jablonec nad Nisou, 46604 
 
Prodej a propagace: 
pouze se souhlasem pořadatele – jan.picek@mymaps.cz 
 
Další informace: 
Jan Picek, jan.picek@mymaps.cz, 608 324 456 
Jiří Řehoř, jrehor@email.cz, 724 094 807 
 
Veškeré informace najdete v ORISu: 
krátká trať: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4384 
štafety: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4489 
klasická trať: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4386 
 
 
Hlavní funkcionáři:  
Ředitel závodu: sobota  Jan Picek 
    neděle  Jiří Řehoř 
Hlavní rozhodčí:  krátká trať Martin Posselt st. (R2) 
    štafety  David Pustai (R3) 
   klasická trať Tomáš Kobr (R3) 
Stavitelé tratí:  krátká trať Martin Posselt ml. (R3) 

štafety  Dušan Novotný (R1) 
klasická trať  Zdeněk Zuzánek (R2), Jan Balogh (R3) 

 
Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

 
Závod je zařazen do projektu: 
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