
 

 

 

 

 

           

      

Pokyny mezinárodních závodů v lyžařském orientačním běhu na Cínovci 

Druh závodu: 

 

Český pohár, Žebříček A a B ve sprintu a na klasické trati, 

Akademické Mistrovství České republiky ve sprintu a na klasické trati, 

Mistrovství Saska a Německý pohár ve sprintu, Mistrovství Německa a Německý 

pohár na klasické trati a veřejný závod v nočním free order sprintu 

Pořádající orgány:  Český svaz orientačních sportů, ČAUS a Deutscher Turner-Bund e.V. 

Pořádající 

subjekty:  

Krušnohorský rogainingový klub Litvínov a 

Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. 

Datum:  26.-27. 1. 2019 

Prostor závodu:  Cínovec, okres Teplice, Česká republika (sobota 26. 1. 2019) a 

Biathlon Arena Altenberg, Německo (neděle 27. 1. 2019) 

Centrum závodu:  V sobotu Hotel Krušnohorský dvůr, https://mapy.cz/s/3gdGw 

 
V neděli Biathlon Arena Altenberg, Německo 

http://www.orientacnisporty.cz/
http://caus.cz/
https://www.dtb.de/
http://www.tojnar.cz/krk/
http://www.ski-orienteering.de/
http://krusnohorskydvur.cz/
https://mapy.cz/s/3gdGw


Soutěžní kategorie:  Český pohár: D21E, H21E 

 Žebříček A: D14A, D17A, D20A, D21A, H14A, H17A, H20A, H21A 

 Žebříček B: D35B, D45B, D55B, D65B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B 

 Veřejný závod: D12, H12, Open (trať pro začátečníky a příchozí) 

 Veřejný noční free order: DJ (juniorky do 18 let), DO (ženy open), DV 

(veteránky nad 40 let), HJ (junioři do 18 let), HO (muži open), HV (veteráni 

nad 40 let) 

Informace k 

Akademickému 

mistrovství ČR: 

Akademické MČR je v rámci sobotního dopoledního sprintu a nedělní zkrácené 

klasiky vypsáno pro studenty prezenčního a kombinovaného studia VŠ s platným 

studijním průkazem a věkem do 28 let. Vítězové získají Titul akademický mistr 

České republiky pro rok 2019. 

Prezentace:  V sobotu v konferenčním sále hotelu Krušnohorský dvůr. Vchod z boku, viz plánek 

centra, do restaurace vstupujte pouze za účelem občerstvení. 

V neděli v biatlon areně. 

Embargované 

prostory: 

Až do neděle 27. 1. 2019 je zakázán veškerý mapový trénink v prostoru závodu 

(louky a lesy v okolí Cínovce, Biathlon Arena Altenberg a její okolí). Bez použití 

mapy je povoleno využívat všechny běžně rolbou upravované lyžařské stopy 

(Krušnohorská magistrála, Skiloipen Kahleberg). 

Mapy:  Sobotní sprint a noční free order: A4, 1:5 000, e5m, autor Jan Tojnar, stav 

01/2019 

 Nedělní klasika: A4, 1:7 500, e5m, autor Bernd Kohlschmidt, stav 01/2019 

Klasifikace stop: Plná tlustá: upravená rolbou, šířka >3 m 

Plná tenká: upravená skútrem nebo rolbou, šířka 1.5-3 m 

Čárkovaná: upravená skútrem, šířka 0.8-1.5 m 

Tečkovaná: projeto je lyžařem nebo nebezpečný sjezd 

Poměr stop sobota: 21:13:48:18 

Poměr stop neděle: 70:0:10:20 

Program závodů:  Pátek 25. 1. 2019 

 19:00 až 20:00 – prezentace v hotelu Krušnohorský dvůr 

Sobota 26. 1. 2019 

 8:00 až 10:00 – prezentace v hotelu Krušnohorský dvůr 

 10:00 – start 00 sprintu s intervalovým startem 

 17:00 – start 00 nočního free orderu s hromadným startem ve vlnách 

Neděle 27. 1. 2019 

 8:00 až 10:00 – prezentace v biathlon areně 

 10:00 – start 00 závodu na klasické trati s intervalovým startem 

 po 14:00 – vyhlášení vítězů 

Systém ražení: Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. Je 

možno použít SI čipy všech generací. Žádný SI čip nesmí být v závodě použit 

dvakrát. 

Všechny kontroly kromě startovní a cílové jednotky budou zapnuty v režimu 

bezkontaktního ražení. Závodník s čipem SIAC bude schopen zaznamenat průběh 

kontrolou už při přiblížení čipu na vzdálenost cca 30 cm. Kontrola baterií bude 

k dispozici vždy v centru. 

  



Půjčovna čelovek 

Lucifer: 

Na noční free order si za 50 Kč můžete zapůjčit českou výkonnou čelovku Lucifer 

M4/M5 nebo Lucifer S. Počet půjčovaných svítilen je omezený (cca 20 ks. 

K vyzvednutí u pořadatele na prezentaci. 

Více informací o čelovkách najdete na stránkách www.luciferlights.net. 

Ubytování:  Pořadatelské ubytování ve vlastním spacáku na podlaze tělocvičny ZŠ Dubí 1, 

Školní náměstí 177, 50.6789097N, 13.7910122E. Tělocvična bude otevřena 

v pátek po 19:30, bude se zamykat každé ráno nejpozději v 9:00. V sobotu si v ní 

můžete věci ponechat.  

Je zakázáno mazat lyže uvnitř budovy. Paní správcová slíbila vyvést kabel skrz 

okno někam ven. 

Doprava: Doprava výhradně vlastními dopravními prostředky. Ze silnice Dubí – Cínovec 

odbočte doleva na křižovatce před benzinkou. 

Parkování:  Po oba dny budeme organizovat parkování u hotelu Krušnohorský dvůr, viz 

plánek. Cena 50 Kč/den. Doporučujeme včasný příjezd, v případě zaplnění 

parkoviště budete muset dojít pěšky z některého ze dvou obecních parkovišť (bez 

poplatku). Dodržujte prosím vyznačené trasy pro pěší, ať nepodupete najeté stopy, 

popř. vás někdo nepřejede na hlavní silnici. Požádali jsme o asistenci městskou 

policii v Dubí. 

Z parkoviště u bývalé cínovecké šachty to máte 1.6 km: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.luciferlights.net


Od parkoviště u hotelu Pomezí 1.4 km: 

 
V neděli můžete využít placené parkoviště v areálu bývalé celnice (5 €). 

Vzdálenosti: Ubytování Dubí – centrum závodu: 10 km 

Centrum závodu – start: oba sobotní závody max. 300 m, v neděli na lyžích do 2.5 

km od Krušnohorského dvora: 

 
Nebo 2.2 - 2.5 km, 60 m převýšení z parkoviště na bývalé celnici. 

Cíl – centrum závodu: oba sobotní závody do 300 m, neděle do 2.5 km 

z Krušnohorského dvora do Biathlon areny. 

Převlékaní, 

občerstvení, WC: 

V sobotu převlékání jen ve vlastních vozidlech, je zakázáno využívat prostory 

restaurace Krušnohorský dvůr jako šatnu. Závodníci si zde samozřejmě mohou 

zakoupit občerstvení, mělo by být otevřeno od 8:00, ale je zakázáno blokovat stoly 

a židle, které jsou určeny konzumujícím zákazníkům. U parkoviště bude několik 

mobilních WC, toalety v hotelu jsou vyhrazeny hostům restaurace. 

V neděli budou k dispozici velmi omezené možnosti k převlékání a stan pro 

odložení věcí. 

Po oba dny v cíli dostanete teplý čaj. 



Odebírání map: V sobotu nebudeme mapy vybírat, věříme, že dodržíte zásady fair play. V neděli se 

mapy budou vybírat až do startu posledního závodníka. 

Možnost pro 

přípravu lyží: 

V sobotu bude k dispozici elektrická přípojka, ale jen velmi omezený prostor pro 

mazání  lyží. V centru nedělního závodu nebude úprava lyží možná. 

Předpis: Závodit se bude podle Pravidel lyžařského orientačního běhu, Soutěžního řádu v 

lyžařském OB a Prováděcích předpisů pro závody LOB v sezóně 2019. 

Parametry tratí:   Sobotní sprint Nedělní zkrácená klasika 

Kategorie Km Počet kontrol Km 
Počet 
kontrol 

P 1.7 9 4.6 20 

D12 1.7 9 1.3 8 

H12 1.7 9 1.3 8 

D14A 2.4 7 2.8 12 

H14A 3.1 14 3.2 15 

D17A 2.8 10 3.5 13 

H17A 3.6 15 5.4 23 

D20A 3.5 12 7.8 (3.1+4.7) 33 

DE 3.5 12 7.8 (3.1+4.7) 33 

D21A 3.5 12 7.8 (3.1+4.7) 33 

H20A 4.2 14 8.8 (3.9+4.9) 32 

HE 4.2 14 8.8 (3.9+4.9) 32 

H21A 4.2 14 8.8 (3.9+4.9) 32 

D35B 2.8 10 5.1 22 

H35B 3.4 15 8.5 27 

D45B 2.8 10 5.1 22 

H45B 3.4 15 7.9 25 

D55B 1.8 11 2.9 12 

H55B 3.1 14 4.6 20 

D65B 1.8 11 2.9 12 

H65B 3.1 14 3.2 15 

H75B 1.8 11 3.2 15 

 

  Sobotní nočák 

Kategorie Km Počet kontrol 

DJ 1.9 8 

HJ 2.2 12 

HO 4.2 14 

DO 3 11 

DV 1.9 8 

HV 3 11 
 

Upozornění: V neděli není dovoleno lyžovat mimo komunikace zakreslené v mapě, v lese jsou 

popadané stromy. 

  



Funkcionáři:   ředitelé závodu: Jan Tojnar (sobota), Bernd Kohlschmidt (neděle) 

 hlavní rozhodčí: Jan Čech 

 stavitelé: Jan Tojnar (sobota), Bernd Kohlschmidt (neděle) 

Protesty: Protesty přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400 Kč. 

Adresa pro zasílání případných protestů proti výsledkům: Jan Čech, Ke Koupališti 

1455, 47301 Nový Bor, email: jan.cech@centrum.cz 

Informace:  Na emailu: Tojnar@gmail.com nebo na mobilu: 739 548 142 

Informace od německých kolegů: http://www.ski-orienteering.de/ 

Schvalovací 

doložka:  
Pokyny schválila soutěžní komise LOB v lednu 2019 

 

mailto:jan.cech@centrum.cz
mailto:Tojnar@gmail.com
http://www.ski-orienteering.de/

