
ROZPIS 

CHRASTAVSKÝ POHÁREK 2018 

2. závod Ještědského žebříčku mládeže v OB na krátké trati – podzim 2018 

10. závod Ještědského žebříčku v OB na krátké trati, veřejný závod 

 

Datum konání:  23. 9. 2018 

Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořádající subjekt: OK Chrastava (CHA) 

Rozsah:   závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koeficientem 1.00 

Shromaždiště:  Raspenava – U Dvora, E 50.8919836N, 15.1035483E 

Prezentace:   v centru závodu 8:30 – 9:30 

Start:   intervalový 00 = 10:30 

     kategorie HDR, P a T volný startovní čas 

Kategorie:  kategorie dle Ještědského žebříčku: 

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, 

H55, H60, H65, H 70, H75 

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, 

D55, D60, D65, D70, D75 

   náborové kategorie: HDR (linie s doprovodem), D/H10L (linie) 

příchozí kategorie: P (krátká, orientačně jednoduchá trať úrovně H12), T 

(orientačně středně obtížná trať úrovně H18) 

   dětský závod (na shromaždišti, přihlášky na místě) 

   předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO 

Přihlášky:  do 13.9. 2018 on-line na http://oris.orientacnisporty.cz, neregistrovaní  

na email: vokalv@volny.cz, přihláška emailem je platná po potvrzení  

přijmu 

Max. povolený počet je 600 účastníků – přednost mají 

závodníci Ještědské oblasti přihlášení v řádném termínu! 

http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:vokalv@volny.cz


po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad (mimo 

HD10L, HDR, P) 

přihláška bez uhrazeného startovného nebude akceptována 

Vklady:   HD10L, HDR      50,- Kč 

  HD10 – 14, DH70-75, P 60,- Kč 

  HD16 – ostatní, T    90,- Kč 

Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č.: 78-6166800267/0100, KS 

0308, VS je číslo klubu dle adresáře ČSOS 

 

Vzdálenost:   parkoviště – shromaždiště do 600 m 

  shromaždiště – start 1 do 2800 m 

  shromaždiště – start 2 do 1500 m 

  shromaždiště – cíl do 1500 m 

Parkování:   na vyhrazeném místě – dbejte pokynů pořadatele, parkovné 20,- Kč 

Mapa:  Loupežnická jeskyně – 1:10 000, E = 5m, formát A4, autor Roman 

Horký, stav 2017, revize 8/2018, mapový klíč ISOM 2000 

mapy nebudou vodovzdorně upraveny 

Terén: jizerskohorský s množstvím údolíček, kamenů a skalek, vrchní část 

s těžší kamenitou podložkou, středně hustá síť komunikací, les smíšený, 

místy hustníky 

Systém ražení:  Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40,- Kč, při ztrátě zapůjčeného 

čipu bude účtována částka 800,- Kč, požadavky na zapůjčení čipu 

uvádějte v přihláškách 

 během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob 

ražení  

Hlavní funkcionáři: ředitel: Eva Lipenská 

  hlavní rozhodčí: Rudolf Kaška (R3) 

  stavitel tratí: Kateřina Kašková (R2), Jaroslav Polák (R2) 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu na místě s vkladem 200,- Kč, nebo po 

skončení závodu poštou na adresu hlavního rozhodčího:  R. Kaška, Polní 

217, Chrastava, 46331 



 

Informace, kontakt: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4452 

  email: erlipensky@volny.cz 

Předpis:  závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích  

  pokynů Ještědské oblasti pro rok 2018 

Občerstvení:   občerstvení v prostoru shromaždiště formou stánkového prodeje 

Školka pro děti: bude zajištěna v místě shromaždiště 

Upozornění: každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu ani 

vlastníci lesů nepřebírají žádnou odpovědnost. 

provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se 

souhlasem ředitele závodu. 

 

Závod se koná na pozemcích, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i 

Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně. 

 

Hlavní rozhodčí           ředitel závodu 

Rudolf Kaška           Eva Lipenská 
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