
 

ROZPIS 
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:   Kemp Sedmihorky, 50.5592192N, 15.1876858E 

Na shromaždišti je dostatečný prostor pro stavbu oddílových stanů. 

 

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.  

 

Přihlášky:  Do neděle 24. 3. 2019 do 23:59:59 pouze přes přihláškový systém ORIS! Případné 

odhlášky po termínu prosíme zasílejte na prihlasky@tur.cz Kategorie P na místě. 

 

Limit závodníků: 500 + děti do DH14. Přednost mají závodníci z Ještědské oblasti přihlášení v řádném 

termínu. 

 

Vklady:  H,D –14; P; H,D65-  80 Kč 

H,D16 - 60              120 Kč 

Po termínu je možné se dohlásit na místě, dle možností pořadatele a v případě volného 

limitu za navýšení vkladu o 50%. Mimo kategorií H,D10L; HDR a P kde je dohláška na 

místě bez navýšení. 

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. 

 

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

vkladem na adresu: Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., Skálova 207, 511 01 Turnov. 

 

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. 

 

Prezentace:   V sobotu 30. 3. v centru od 9:30 do 10:00 

 

Start:    intervalový, 00 =10:30 

vzdálenost z centra do 2 km 

 

Cíl:   vzdálenost z centra do 1 km 

 

Parkování: dle pokynů pořadatelů v areálu kempu za poplatek 50 Kč. 

 

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

 

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

sníženou viditelností. 

mailto:prihlasky@tur.cz


 

Mapa:  Kočičí hlava 1:7500 pro dětské kategorie do DH14 včetně a veteránské kategorie D/H35 a 

starší, T. Ostatní kategorie: 1:10000. Stav 03/2019. Pro kategorie P mapa areálu a okolí. 

Rozměr pro všechny kategogorie A4. Mapa bude vodovzdorně upravena (plastový obal se 

zalepovací klopou). 

 

Stavba tratí:  Vojta Zabořil, Martin Vlček (R3)  

 

Hlavní rozhodčí:  Filip Wolf (R3) 

 

Ředitel závodu: Jindřich Kořínek  

 

Občerstvení:   V centru závodu 

 

WC:    V centru závodu 

 

Školka:   V centru závodu 

 

Upozornění: Zákaz použití veškerých bot s KOVOVÝMI hřeby! 

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. 

 

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu JO ČSOS 

 

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

 

HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁVODU: LESY ČR, a.s., Kemp Sedmihorky 


