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PARTNEŘI ZÁVODU 

 

         

 

POKYNY 
2. závodu ještědského žebříčku mládeže a dospělých na krátké trati. 

Mistrovství ještědské oblasti na krátké trati. 

závodu systému Ranking s koeficientem 1,02  a veřejného závodu 

 

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořádající subjekt: TUR – OOB TJ Turnov 

Datum:  Sobota 30. 3. 2019 

Centrum:  Autocamp - Sedmihorky, 50.5580264N, 15.1862803E (https://mapy.cz/s/3q8Ui) Na 

shromaždišti je dostatečný prostor pro oddílové stany  

Upozornění: Do horního patra budovy je zakázáno vstupovat v závodní obuvi. Porušení bude 

vymáháno diskvalifikací! 

Parkování: Za 50 Kč dle pokynů pořadatelů v areálu campu viz plánek v příloze. Autobusy hlaste 

dopředu výhradně emailem na thor.tomik@seznam.cz. Prosíme domluvte se na dopravě a 

omezte počet automobilů na minimum. 

Občerstvení:  základní sortiment, párek v rohlíku, gulášová polévka, domácí koláče, čaj, káva, točená i 

rozlévaná limonáda, nealko, Rohozecká 10 a palačinky. 

Stánky:  k dispozici budou prodejní stánky HOKOF – Bohoušek, Kazboš a další. 

Školka: V centru závodu od 10:00 do času uzavření cíle. 

Kategorie mistrovské: H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, 

H80, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70,D75. 

Kategorie soutěžní: H10, D10, H21K, D21K 

Kategorie náborové: D10L, H10L, HDR (fáborková trať, doprovod povolen pouze v kategorii „HDR“), P – 

jednoduchá náborová trať pro příchozí (nikoliv závodníky) v prostoru kempu a okolí. Start 

a cíl kategoei P je v blízkosti centra. 

Dohlášky:  na místě dle možností pořadatele do žákovských kategorií (do DH14) Do ostatních 

kategorií nejsou dohlášky vzhledem k naplnění limitu možné. 

Vklady:  H,D –14; P; H,D65-  80 Kč 

H,D16 - 60              120 Kč 

Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB Turnov 

2200736863/2010 VS uveďte 19xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. 

Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci. Řádně zaplacené oddíly bez 

doplatku na prezentaci nemusí. 

Terén:  Mapově a technicky náročný svah s kameny, srázky, vrstevnicovými tvary, v části se 

sníženou viditelností. 

Mapa:   Kočičí hlava 1:7500 (ISOM2017) pro dětské kategorie do DH14 včetně a veteránské 

kategorie D/H35 a starší. Ostatní kategorie: 1:10000. Stav 03/2019. Pro kategorii P mapa 

areálu a okolí. Rozměr pro všechny kategogorie A4. Mapa bude vodovzdorně upravena 

(plastový obal se zalepovací klopou). 

Systém ražení:  SportIdent pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. 

Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 40,- Kč. Poplatek je v případě 

nepoužití čipu nevratný. Neregistrovaní závodníci v ČSOS složí zálohu na čip 1 000,- Kč 

pro případ ztráty čipu, která jim bude po závodě vrácena. Jednotky nebudou nastaveny pro 

bezkontaktní ražení. Na startu bude jednotka SIAC OFF. Vyčítání čipů je v centru závodu, 
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v případě odstoupení ze závodu je povinnost nechat čip také vyčíst. V případě selhání SI 

jednotky se razí manuálně do mapy, do předtisknutých polí R1 - R3. 

Prezentace:   V sobotu 30. 3. v centru od 9:30 do 10:00, pro kategorie P do 12:00. 

Popisy: na shromaždišti. 

Start:   intervalový, 00 =10:30, vzdálen z centra 1600 m, modrobílé fáborky, minimální 

převýšení. Cesta na start vede okolo cíle. V případě nepřízně počasí bude zajištěn odvoz 

věcí ze startu. Bude vyvěšeno v centru. V případě hezkého počasí je možné si věci 

ponechat u cíle. 

  Kategorie HDR startuje na startovací krabičku v čase 00 až 120 

Cesta na start vede částečně po turistické a cykloturistické stezce. Dbejte zvýšené 

opatrnosti! Na startu budou připraveny nouzové toalety. Využití jakéhokoliv jiného 

prostoru je přísně zakázáno! Využijte přednostně WC na shromaždišti. 

Směrné časy:  časy vítěze dle soutěžního řádu JO na rok 2019. 

Závodní informace: Některé tratě se kříží – i několikrát. Dbejte zvýšené opatrnosti při čtení mapy a pořadí 

kontrol. 

Zákaz vstupu na soukromé pozemky označené značkou 520 - oblast se zakázaným 

vstupem a do osázených pasek značka 709 - nepřístupná oblast. Na exponovaných místech 

bude vyznačeno páskou a namátkově hlídáno, porušení bude trestáno diskvalifikací. 

Veškeré tratě se pohybují v turisticky exponované oblasti. Dbejte zvýšené opatrnosti při 

nabíhání na komunikací, nejen kvůli autům, ale i kvůlli cyklistům a chodcům. 

Časový limit:  90 minut pro všechny kategorie 

Cíl:  vzdálenost z centra 600 m, pití u vstupu do campu (cca. 400 m od cíle). Mapy se vybírají 

do startu posledního závodníka. 

První pomoc: v cíli závodu 

Vyčítání čipů: Vyčítání čipů bude probíhat v centru v místě prezentace. Každý závodník, i když 

nedokončí závod, je povinen vyčíst údaje z SI čipu do počítače. 

Občerstvení a WC:  V centru závodu, dle přiložené mapky. Nouzové TOIky u startu. 

Vyhlášení výsledků: první 3 v mistrovských a soutěžních kategoriích, oceněni budou všichni v kategoriích 

HDR a DH10L. Kategorie P vyhlašována nebude. 

Jury: VLI7451 Podrábská Marie, CHA7800 Kadavý Petr, BOR9007 Kořínek Tomáš. 

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč, po skončení závodu písemně se 

vkladem na adresu: Tělovýchoná jednota Turnov, z.s., Skálova 207, 51101 Turnov. 

Stavba tratí:  Vojta Zabořil, Martin Vlček (R3) 

Hlavní rozhodčí:  Filip Wolf (R3) 

Ředitel závodu: Jindřich Kořínek 

Upozornění:  Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. 

zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení závodu. Ochrana osobních údajů: 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 

v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu 

(www.tur.cz) a v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). 

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k 

informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 

zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k 

osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) 

zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s 

fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

Zákaz použití veškerých bot s KOVOVÝMI hřeby! 

Běží se na území CHKO Český ráj, dodržujte pokyny pořadatele a návštěvní řád CHKO. 

 

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu JO ČSOS 
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Pořadatelé děkují partnerům závodu, především Autocampu Semdihorky, Lesům,ČR, s.p. a CHKO Český ráj. 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov. 

 

Přílohy: Plánek příjezdu, plánek parkování a plánek centra 

 

 
 

 


