POKYNY
3. závod Ještědského žebříčku dospělých 2019
3. závod Ještědského žebříčku mládeže – jaro 2019
závod celostátního rankingu a veteránů
veřejný a náborový závod
Datum
Centrum
Pořádající orgán

sobota 6.4.2019
obec Janská
areál Bleších trhů Janská, WGS: 50.8041242N, 14.3614814E
Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt

Klub orientačního běhu Děčín

Typ závodu

Klasická trať, Rankingový koeficient 1,00.

Kategorie
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H10L, D10L

fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu

HDR

fáborkovaná trať pro děti s doprovodem

F

trať pro nejmenší v centru závodu – zdarma

P

trať pro příchozí, lehká obtížnost

T

trať pro příchozí, střední obtížnost

Dohlášky

Vklady

Dle možností pořadatele na místa vakantů
Dvojnásobné startovné (kromě kategorií HDR, P, T)
Do kategorie F se hlásí děti až na místě
HD10L, HDR, P
90 Kč
do HD-14, nad HD65

110 Kč

HD16-60, T

150 Kč

Zapůjčení SI čipu 40 Kč/os (netýká se kategorií HD10L, HDR, HD10).
V případě ztráty SI čipu bude požadována náhrada 700Kč/čip.
Prezentace

v centru závodu 9:00 – 10:00 hod.
Řádně zaplacené oddíly bez doplatku na prezentaci nemusí.

Popisy
Start

na shromaždišti
00 = 11:00, intervalový
HDR, P, T – na startovací krabičku v čase 00 až 90.
Start je vzdálen od centra 800m, bude značeno modrobílými fáborky. Cesta vede po
místní komunikaci, dbejte zvýšené opatrnosti. Na startu nebude WC.

Mapa

Filipínky, E = 5m, ISOM 2000
D10L, D10, D12, D14 - formát A4, měřítko 1:7500
D16, D18, D20, D21L, D21K - formát A3, měřítko 1:10000

D35, D40, D45 - formát A3, měřítko 1:7500
D50, D55, D60, D65, D70, D75 - formát A4, měřítko 1:7500
H10L, H10, H12 - formát A4, měřítko 1:7500
H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35 - formát A3, měřítko 1:10000
H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, T - formát A3, měřítko 1:7500
H75, H80 - formát A4, měřítko 1:7500
HDR, P - formát A4, měřítko 1:7500
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny; mapníky k dispozici na startu – velikost A4 euroobal.
Vývraty vzniklé po březnové vichřici nezmapovány. V lese probíhá těžba, dbejte zvýšené
opatrnosti.
V mapě je použita mapová značka pro nebezpečnou oblast. Do této oblasti, je zakázán
vstup.

Terén
Cíl
Směrné časy
Časový limit
Systém ražení

Závodní informace

členitý, množství skal, terénních zlomů
v centru závodu, pití v centru, mapy se neodevzdávají, věříme ve fair-play
dle soutěžního řádu JO na rok 2019 pro klasickou trať
180 minut pro všechny kategorie
Elektronický způsob ražení SPORTident. Krabičky SI nebudou během závodu
nastaveny na bezkontaktní způsob označování. Vyčítání čipů je v centru závodu,
v případě odstoupení od závodu je závodník povinnen nechat čip také vyčíst. Při selhání
SI jednotky se razí manuálně do mapy.
Doporučujeme kotníkové boty a boty s hřeby. Je zakázáno vstupovat do nově
osázených pasek. Závodní prostor byl zasažen v březnu vichřicí, velká část popadaných
stromů byla odtěžena, ale může stále probíhat v závodním prostoru těžba, proto dbejte
zvýšené opatrnosti!!!
V závodním prostoru je místní komunikace, probíhá zde běžný provoz, dbejte opatrnosti
při pohybu na této silničce, provoz nebude omezen. Občerstvovačky na trati závodu jsou

uvedeny jen v popisech kontrol, nejsou na mapě.
Stravování
Stánky
Parkování
Školka
První pomoc
Vyhlášení výsledků
Jury
Protesty

Funkcionáři

V centru závodu bude kiosek – teplé nápoje, polévka, párky atd., DOMÁCÍ KOLÁČE
VitaSport.cz, běžecké boty a oblečení, energetické nápoje atd.
Parkoviště P1 v centru závodu, P2 – podél silnice Janská – Veselé – viz.plánek.
Parkovné 20 Kč.
V centru závodu od 10:30 do 16:00, školka bude venku, při nepřízni počasí ve stanu.
V centru závodu, v místě dětské školky.
první 3 v kategoriích HD10 – HD16, HD21L, oceněni budou všichni v kategoriích HDR a
HD10L
Michal Žejdlík - LTP, Tomáš Babický - RUM, Matouš Karvánek - BOR
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
Po ukončení závodu lze protesty podávat písemně hlavnímu rozhodčímu na e-mail:
kobdecin@seznam.cz.
Ředitelka závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Pavla Zítová
Igor Gálus
Petr Vlček st.

Upozornění
Závodník je povinný přečíst si pokyny, které budou zveřejněny min 2 dny před závodem. Pokyny jsou
závazné a pokud se jimi závodník neřídí, vystavuje se riziku diskvalifikace.

Závodník, který předčasně ukončí závod, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit pořadateli v cíli na
shromaždišti u vyčítání.
Závodníci nesmí do prostoru závodu vstupovat se zvířaty, a to ani pokud jsou tato na vodítku nebo vybavena
náhubkem.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních
údajů pořadatelem v nezbytně nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového materiálu k propagaci
závodů v OB.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
VELKÉ DÍKY PATŘÍ OBCI JANSKÁ ZA ÚŽASNOU SPOLUPRÁCI PŘI POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ!!!
Přílohy: Plánek příjezdu, plánek centra

