
Pokyny pro závodníky 

5. závodu Ještědského žebříčku v OB na krátké trati  

a veřejného závodu 

 

Datum: 7. dubna 2019 (neděle), Stráž pod Ralskem 
 

Shromaždiště: ZŠ v ulici Pionýrů, Stráž pod Ralskem; GPS 50.7009797N, 14.8026186E 
 
Parkování: nebude organizováno, doporučujeme parkovat v jižní části obce Stráž pod Ralskem 

v ulicích Jižní, Hornická, Energetiků, Máchova (viz pokyny pro OM sprint) 
 
Prezentace:                  v den závodu na shromaždišti od 12,30 do 13,30 hodin (dohlášky nejpozději do  
  13,00 hodin) 
 
Soutěžní kategorie: H10…H21L, H21K...H80; D10...D21L, D21K...D75 

 (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať) 
 
Náborové kategorie: H10L, D10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu, značena červenobílými 

fáborky  
 HDR – fáborkovaná trať pro děti s doprovodem, značena červenobílými fáborky; 

doprovod dětí musí trať absolvovat až po svém závodě, v opačném případě hrozí 
diskvalifikace 

 F – fáborkovaná trať pro nejmenší na shromaždišti, startovné zdarma, ražení 
kleštěmi, start probíhá od 10:00 do 16:00 hodin 

 
Veřejný závod: P – trať na úrovni H12, T – trať na úrovni H18, střední obtížnost 
 
Systém ražení: SPORTident, ražení bude KONTAKTNÍ; v posledním startovním koridoru bude 

umístěna SIAC OFF krabička; vyčítání čipu na shromaždišti, v případě nefunkční SI 
jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě, za ztrátu 
vypůjčeného čipu budeme požadovat 700,- Kč.  

 
Měření času: na celé sekundy 
 
Šatny: k dispozici venkovní školní pozemek (bez možnosti postavení klubových stanů), 4 

šatny v budově ZŠ (max. 100 osob), vlastní dopravní prostředky 
 
Startovní listiny: Oddílové startovní listiny budou vydány na prezentaci, dle kategorií budou vyvěšeny 

na shromaždišti a na startu 
 
Start: 00 = 14:00 hod, intervalový, vzdálen 2000 m od shromaždiště; cesta značena 

modrobílými fáborky; kategorie HDR, P, T startují ze zvláštního koridoru v čase 
podle svého uvážení v časovém rozmezí 00 – 80 minut. 

 
Časový limit: 70 minut 
 
Cíl: vzdálenost 1300 m, většina cesty je společná s cestou na start, zbývající část bude 

značena červenobílými fáborky, uzavření cíle v 17:10 hod 
 
Odběr map v cíli: mapy nebudou v cíli odebírány, dodržujte fair-play 
 
Mapa: PÍSKOVÁ VĚŽ – 1:10 000; E=5m – formát A4, revize 3/2019, mapový klíč ISOM 

2000, autor J. Lamač,  revize P. Karvánek, nebude vodovzdorně upravena, na startu 
k dispozici mapníky 



Zvláštní mapové značky: modrý křížek – hydrogeologický vrt; černý křížek – různé výrazné umělé pozůstatky 
pro důlní těžbě; vývraty a význačné stromy vzhledem k nedávným větrným 
kalamitám nejsou v mapě zachyceny 

 
Popisy kontrol, délky tratí  
a převýšení: ve formě piktogramů k dispozici na shromaždišti, zároveň i na mapě 
 
Terén: členitý s množstvím terénních detailů, skalek a kamenů, porostově různorodý 
 
Upozornění: v prostoru závodu (zvláště v části za startem) je mnoho pozůstatků po bývalé 

těžební činnosti (zbytky drátů, kabelů, apod.), dbejte zde na svou opatrnost 
 
WC: 4 mobilní WC v prostoru shromaždiště a omezené kapacity WC v šatnách 
 
Mytí: nouzové mytí v umyvadlech u školy 
 
Občerstvení:                        po doběhu v cíli voda se šťávou + prodej na shromaždišti 
 
Školka:                        nebude zajištěna 
 
Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 
 
Vyhlášení výsledků: cca v 17:00 hodin na shromaždišti - první tři v kategoriích DH10 – 14, DH21L; 

v kategorii HDR oceníme všechny účastníky  
 
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení 

závodu s vkladem na adresu HR: Matouš Karvánek , U Mlékárny 2390, 470 01 Česká 
Lípa 

 
Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu 
povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním 
systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. 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 klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do 
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.  
 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Šárka Folbrechtová R3  
 hlavní rozhodčí:  Matouš Karvánek R3 
 stavitel tratí:   Petr Karvánek R1 

 
 

Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé. 
 

 

   Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 
 


