
Rozpis 

1.závodu Ještědského žebříčku mládeže- podzim 2018 v OB na krátké trati 

9. závodu Ještědského žebříčku dospělých 2018 v OB na krátké trati 
 

Datum a místo závodu: 22.9.2018 (sobota), obec Provodín 

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořádající subjekt: Orientační klub Doksy, z.s. 

Rozsah závodu: závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koeficientem 1,00 

Kategorie ještědského žebříčku- H10 až H21L, H21K až H75, D10 až D21L, D21K až 
D75: předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať) 

Kategorie náborové- HD10L (fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu), HDR 
(fáborkovaná trať pro děti s doprovodem) 

Kategorie příchozích- P (trať na úrovni H12),  
Kategorie tréninková- T (trať na úrovní H18) 

Přihlášky: Přihlašovat lze dle uvedeného termínu 

✓ do 16.9.2018 do 23:59  

Registrovaní v sekci OB: přes jednotný přihláškový systém ORIS 

http://oris.orientacnisporty.cz 
Neregistrovaní: přes jednotný přihláškový systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz 

a zároveň musí zaslat mail o přihlášení na p.kostejn@sapmimon.cz; na uvedený 

mail zašlou přihlašovací údaje- jméno, příjmení, kategorii, rok+měsíc narození, 
číslo SI čipu společně s potvrzením o provedené úhradě na bankovní účet 

903779369/0800, VS ve tvaru 7XXXX, kde XXXX je rok a měsíc narození v pořadí 
RRMM (přihláška je platná až ji potvrdí pořadatel mailem a po úhradě, 

jinak nemusí být zařazena do startovky) 

 Po termínu výjimečně mailem v povinném formátu na adresu p.kostejn@sapmimon.cz 
za dvojnásobné startovné.  

Přihlášky u prezentace jen dle možností pořadatele, maximálně do počtu vakantů a za 
dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR, P).  

Informace: Pavel Koštejn, tel. 602 118101, mail: p.kostejn@sapmimon.cz  

Vklad:   HD10L, HDR  50,-Kč/os 

  P    60,-Kč/os 

  HD10, 12, 14, 70- 70,-Kč/os 
  HD16-65, T  100,-Kč/os 

Pro závod je použita nová mapa. Zapůjčení SI-čipu 40,-Kč/os (netýká 
se kategorií HD10L, HDR, HD10), uvádějte v přihlášce, v případě 

ztráty nebo nevrácení bude požadována náhrada 800 Kč. 

Neregistrovaní zaplatí vratnou zálohu 800 Kč/čip, která bude po 
závodě vrácena. Neregistrovaní hradí dvojnásobný vklad. 

Úhrada: do 19.9.2018 na bankovní účet 903779369/0800, VS ve tvaru 7XXXX, kde XXXX je číslo 
klubu dle adresáře ČSOS 2018, potvrzení může pořadatel požadovat u prezentace, do 

poznámky uveďte zkratku klubu 

Shromaždiště: Provodín 125- areál Penzion Černá díra Provodín, GPS 50.6160344N, 14.6027994E 

Parkování: podle pokynů pořadatelů, parkovné 20 Kč na celý den. 

Prezentace: v den závodu na shromaždišti od 8:30 do 9:30 hod. 

Start 00: 00=10.00 – intervalový (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start) 

Vzdálenosti: shromaždiště – start do 500 m  
 cíl do 200 m od shromaždiště  

 parkoviště-shromaždiště cca 300 m 

Systém ražení: SPORTident 

Mapa: Hraniční důl- 1:10 000- E=5 m- formát A4, autor Tom Novák 2018, mapový klíč 

ISOM2017, mapy nebudou vodovzdorně upraveny, terén nebyl dosud použit pro OB. 

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:p.kostejn@sapmimon.cz
mailto:p.kostejn


Terén: V části členitý s množstvím terénních detailů a pískovcových skal a skalek, v části rovný, 

velmi dobře průběžný les, středně hustá síť komunikací 

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

s vkladem na adresu HR- Vít Koštejn, Boženy Němcové 872, Doksy. 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Marcel Šmol (R3) 
 hlavní rozhodčí: Vít Koštejn (R3), Boženy Němcové 872, Doksy; 

v.kostejn@seznam.cz 
 stavitel tratí:  Dan Novák (R1) 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a prováděcích předpisů 

k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2018 


