
 

ROZPIS 

3. závod Ještědského žebříčku dospělých 2019 

3. závod Ještědského žebříčku mládeže – jaro 2019 

závod celostátního rankingu a veteránů 

veřejný a náborový závod 

Datum  

sobota  6.4.2019 
  

Místo konání   

obec Janská 
 areál Bleších trhů Janská, WGS: 50.8041242N, 14.3614814E 

Pořádající orgán 

 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 

 

Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať. 

Informace   

Pavla Zítová, tel.:775603500, kobdecin@seznam.cz 

 
 



Přihlášky   

do neděle 31.3.2019 

přes systém ORIS  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5034 

Přihlášky pro neregistrované přes ORIS, viz. jednorázové přihlášky na: 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/help/Jednorazove-prihlasky-ucastnik.pdf 

Pozdější přihlášky dle možností pořadatele jen na místa vakantů za dvojnásobné startovné kromě 
kategorií (HDR, P). 

Do kategorie F se hlásí děti až na místě. 

Vklady   

 HD10L    90 Kč 

 HDR    90 Kč 

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. 

 

Úhrada 

Veškeré platby uhraďte v termínu přihlášek převodem na účet pořadatele. 
 Číslo účtu:  2800387038/2010 
 VS (registrovaní): 4xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 

Prezentace   

v centru závodu  9:00 – 10:00 hod. 
  

Start  

00 = 11:00, intervalový, časový limit 180 minut 
 HDR, P,T – na startovací krabičku – interval možného startu bude upřesněn v Pokynech 

Mapa  

Filipínky – 1:10 000, E=5m, NOVÁ MAPA, pro všechny kategorie A4 

mapový klíč ISOM 2000, autor V.Nehasil 

ukázka mapy: 

 

 
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na startu budou k dispozici mapníky. 

 



Terén 

 členitý, množství skal, terénních zlomů. 

Foto z terénu průběžně zveřejňujeme v systému ORIS. Parametry tratí budou uveřejněny nejpozději 
3 dny před ukončením přihlášek. 

Systém ražení 

 Elektronický způsob ražení SPORTident.  

 Krabičky SI nebudou během závodu nastaveny na bezkontaktní způsob označování. 

Stravování 

V centru závodu bude kiosek – teplé nápoje, polévka, párky atd., nebude chybět prodej DOMÁCÍCH 
KOLÁČŮ. 

Parkování 

Parkoviště P1 v centru závodu, P2 – podél silnice Janská - Veselé, bude u přesněno v pokynech. 
Parkovné 20 Kč. 

Vzdálenosti 

P1 – centrum: 0 m 

P2 – centrum: 0 - 700 m 
 cíl – centrum: 0 m 
 centrum – start: 800 m 
  

Školka 

 Pouze na čas závodu v centru, školka bude venku, při nepřízni počasí ve stanu. 

První pomoc 

 V centru závodu, na místě prezentace. 

Protesty 

 Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. 

 Po ukončení závodu lze protesty podávat písemně hlavnímu roz. na e-mail: kobdecin@seznam.cz. 

Funkcionáři 

 Ředitelka závodu: Pavla Zítová 
 Hlavní rozhodčí: Igor Gálus 
 Stavitelé tratí:  Petr Vlček st. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

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 nebo na tel.775 603 500. 

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. 


