
   Pokyny pro závodníky 
 

Vítáme Vás na Oblastním mistrovství Ještědské oblasti v OB na klasické trati, 8. závodě Ještědského žebříčku 

a veřejném závodě OB a přejeme Vám hezký sportovní zážitek. 

Datum: 17. června 2018 (neděle), Srbská Kamenice 

Shromaždiště: autokemp U Ferdinanda, Srbská Kamenice, GPS 50.8372N;14.3569E           

Parkování: v areálu autokempu, parkovné 30,-Kč/auto; velmi omezené možnosti, prosíme, 

minimalizujte počty osobních aut - pokud pojedete autem, tak plně 

obsazeným!  

po naplnění parkovací plochy v kempu odkáže pořadatel další vozidla na 
možnosti parkování v obci zdarma (až 1500m od kempu) 

 Upozorňujeme, že v CHKO platí zákaz vjezdu vozidel mimo veřejné komunikace. 

Prezentace:                  na shromaždišti od 8:30 do 9:30 hodin  

pokud by někdo odstartoval bez vyrovnání nedoplatku u prezentace, nebude mu 
po závodě umožněno vyčíst čip 

Soutěžní kategorie: mistrovské kategorie H12…H21L...H75; D12...D21L...D75 

 nemistrovské kategorie Ještědského žebříčku - H10, D10; H21K, D21K 

 předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať 

Náborové kategorie: H,D10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu, značena červenobílými 

fáborky  

 HDR – fáborkovaná trať pro děti s doprovodem, značena červenobílými fáborky  

 F – fáborkovaná trať pro nejmenší na shromaždišti, startovné zdarma, ražení 

kleštěmi, start probíhá od 10:30 do 12:30 hodin 

Veřejný závod: P – trať na úrovni H12; T3 a T5 – tréninkové trati střední obtížnosti 

Systém ražení: SPORTident, vyčítání čipu na shromaždišti, jednotky systému SportIdent 

nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, v případě 

nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček 

v mapě, za ztrátu vypůjčeného čipu budeme požadovat 700,- Kč.  

Šatny: kvůli omezenému prostoru není místo pro postavení klubových stanů, vlastní 

auta 

Start: 00 = 10:30 hod, intervalový, vzdálen 1600 m od shromaždiště, převýšení 80m, 

cesta na start vede částečně po silnici s běžným provozem, dbejte osobní 

bezpečnosti, 



                                               kategorie HDR, P, T startují ze zvláštního koridoru v čase podle svého uvážení 

v časovém rozmezí 00 – 90 minut 

                                              cesta ze shromaždiště na start je značena modrobílými fáborky 

Časový limit: 180 minut 

Cíl: vzdálenost 1500 m, cesta z cíle značena fáborky, vede po silnici s běžným 

provozem, dbejte osobní bezpečnosti, uzavření cíle v 15:30 hod 

Odběr map v cíli: mapy budou v cíli odebírány, vydání map ve 13:00 na shromaždišti 

Mapa: Kamzičí rokle – 1:10 000 pro DH16 - DH21KL; pro ostatní 1:7 500, E=5m, 

formát A4, stav 05/2018, mapový klíč ISOM 2017, autor Zdeněk Sokolář, mapa 

bude vodovzdorně upravena 

Popisy kontrol: ve formě piktogramů k dispozici na shromaždišti  

Terén: kopcovitý, členitý, pískovcové srázy a věže, místy kameny 

Výměna mapy: kategorie H21L má výměnu mapy (na poslední kontrole první části otočte mapu a 

plynule pokračujte druhou částí; start druhé části je přímo na poslední kontrole 

první části) 

WC: v budově + mobilní WC na shromaždišti 

 v polovině cesty na start 2 mobilní WC 

Mytí: v budově, sprchy pro muže i ženy, dostatek umyvadel 

Dětská školka: nebude zajištěna 

Občerstvení:                        pro vybrané kategorie na trati 

 po doběhu v cíli voda se šťávou + prodej na shromaždišti 

Startovní listiny: oddílové startovní listiny budou vydány na prezentaci, dle kategorií budou 

vyvěšeny na shromaždišti a na startu 

Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 

Vyhlášení výsledků: cca ve 14:30 hodin na shromaždišti (první tři ve všech kategoriích mimo P, T, 

HD21K a všichni v HDR)  

Upozornění:    

 závod probíhá v exponovaném, skalnatém terénu s vysokými srázy, 

buďte opatrní 

 v závodním prostoru se nachází několik oblastí s polomy, v mapě 

značeno značkou 709 (nepřístupná oblast) 

 

 v oblasti startu se nachází zbytky starých oplocenek, které místy 

nejsou zaneseny do mapy 



 vzhledem k vysoké aktivitě klíšťat doporučujeme použít ochranné 

prostředky 

 v lese je velké množství zvěře (kamzíci, laně, srnky,…), buďte vůči ní 

ohleduplní 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení 

závodu s vkladem na adresu HR:  Matěj Burda, Polská 1686/3, 405 02, Děčín 

Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Pavel Dikoš  

 hlavní rozhodčí:  Matěj Burda R3 

 stavitel tratí:   David Nehasil 

 

Závod se koná za laskavého souhlasu Správy CHKO Labské pískovce a Lesů ČR LS Rumburk 

Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé. 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

 

 

 

 

Atraktivní terény, kde dnes poběžíte, si můžete přijet znovu 
"vychutnat" za rok!  

V termínu 24. - 28.  7. 2019 se zde poběží další ročník  

5denní Bohemie 

 

 



Parametry tratí - OM na klasické trati 

          Kategorie Délka (km) Převýšení (m) 
 

Kategorie Délka (km) Převýšení (m) 
   H10L 1,8/2,8 65 

 
D10L 1,8/2,8 65 

   H10  1,6 20 
 

D10  1,6 25 
   H12 2,2 50 

 
D12 2,0 40 

   H14 2,9 135 
 

D14 2,6 120 
   H16 4,6 200 

 
D16 3,7 150 

   H18 6,2 440 
 

D18 4,8 240 
   H20 6,3 450 

 
D20 5,1 265 

   H21K 5,8 385 
 

D21K 4,0 200 
   H21L 8,5 650 

 
D21L 6,3 375 

   H35 6,6 455 
 

D35 5,3 240 
   H40 6,0 410 

 
D40 4,2 215 

   H45 5,3 360 
 

D45 3,6 205 
   H50 4,4 225 

 
D50 3,2 180 

   H55 4,0 200 
 

D55 2,4 125 
   H60 3,2 150 

 
D60 2,1 100 

   H65 2,5 135 
 

D65 1,9 95 
   H70 2,3 100 

 
D70 1,7 80 

   H75 2,1 75 
 

D75 1,4 75 
   

          Kategorie Délka (km) Převýšení (m) 
       HDR 1,8/2,8 65 
       P 1,7 50 
       T3 3,4 155 
       T5 5,2 350 
       

           


