
R O Z P I S 

Novoborský pohár v orientačním běhu 2019 
8. závod jarního ještědského žebříčku mládeže 

8. závod ještědského žebříčku dospělých na krátké trati  
 
Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
Pořádající subjekt: TJ Stadion Nový Bor, oddíl OB 

KOB Kamenický Šenov 
 
Datum a místo závodu: neděle 26. 5. 2019, Nový Bor – Volnočasový (cyklistický) areál 
 
Rozsah závod: závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koeficientem 1,00 

 
Kategorie: H10, 12, 14, 16, 18, 20, H21L, H21K, H35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 

D10, 12, 14, 16, 18, 20, D21L, D21K, D35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 
 
kateg. náborové H10L, D10L fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu  

HDR  fáborkovaná trať pro děti s doprovodem 
F  trať pro nejmenší – zdarma v místě 

kategorie příchozích P  trať na úrovni D12 
kategorie tréninková T  trať na úrovni H16 
 
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať 

 
Vklad:  HD10L, HDR    70,- Kč/os    

HD10,12,14,70,75,80   80,- Kč/os 
HD 16 a starší, T 110,- Kč/os 
P (veřejnost)    80,- Kč/os 
Zapůjčení SI-čipu   40,- Kč/os 

 
Při zapůjčení čipu neregistrovaného závodníka bude vybírána záloha 800,- Kč. 
V případě ztráty nebo nevrácení  SI-čipu mu nebude požadována záloha vrácena. 
 
Vklady uhraďte na účet TJ Stadion Nový Bor, číslo účtu 1761813/0300. 
Variabilní symbol 9+ číslo oddílu dle adresáře. 

 
Přihlášky: registrovaní závodníci přihlášky výhradně přes přihláškový systém ORIS  do 

19. 5. 2019 23:59 hod. 
Po tomto termínu s navýšením 50 % do 21. 5. 2019  23:59 hod. 
Od tohoto data s přirážkou 100 % a jen dle možností pořadatele na email: 
stadion.novybor@seznam.cz.   
Email slouží i pro přihlášku neregistrovaných závodníků. 
Navýšení neplatí pro HD10L, HDR, P. 
Na dětský závod (F) se děti hlásí až na místě.  
                          

Informace:         Na emailu: jiri.nasinec@seznam.cz, tel. 602854463 
 

Shromaždiště:  volnočasový (cyklistický) areál v Novém Boru GPS: 50.7561269N, 14.5633364E 

                                      
Prezentace: v den závodu na shromaždišti od 9:00 do 9:45 hod. 
 
Parkování: ve volnočasovém areálu, bude vybíráno 20 Kč 
 
Šatny:  v oddílových stanech, ve vlastních dopravních prostředcích 

mailto:jiri.nasinec@seznam.cz


 
Školka:               pořadatel zajišťuje hlídání dětí              
Občerstvení: na shromaždišti – stánkový prodej  
 
Start: 00=10:30hod. – intervalový,  HDR, P a T mají po provedení prezentace                                                                                                                                              
                                                                                        volný čas startu 
 Cesta na start značena modrobílými fáborky. 
 Liniové tratě značeny červenobílými fáborky. 
 
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště               0 - 200 m 
   shromaždiště – start                 do 1000  m 

shromaždiště – cíl                              0 m  
    
Systém ražení: SPORTIDENT, kdo neuvede číslo čipu do přihlášky, bude mu automaticky za  

poplatek zapůjčen!!  
Během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob ražení. 

  Přesnost měření času (na celé sekundy) 
 
Mapa:  Vyhlídka, 1 : 10 000,  E= 5 m, velikost mapy A4 
                             Autor mapy: Jaroslav Lamač 2017, revize mapy 04/2019 Petr Karvánek, mapový klíč ISOM2017.       

                             Mapa nebude vodovzdorně upravena, mapníky budou volně k použití na startu 

 
Terén:  dobře průběžný les se sítí cest a průseků, místy nově vzniklé polomy po březnové vichřici 
 
Doprovodná akce:  V odpoledních hodinách vás zveme na vložený MTBO trénink (orienťák na horských 

kolech). Více info v samostatných propozicích. 
(https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5335). 

    
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu,  

po ukončení závodu na adresu HR:  Petra Hanušová, 471 16 Polevsko 197 
                          
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Zákaz vstupu na soukromé pozemky. 
 

GDPR: Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v   rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů, v informačním 
systém 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, pro propagaci klubu, z 
vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, doběhu do cíle ap.. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to 
explicitně fotografovi. 

 
Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím JO 

sekce OB ČSOS pro rok 2019 
 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu  Jiří Našinec 

hlavní rozhodčí  Petra Hanušová, R III. 
stavitel tratí  Petr Karvánek, R I. 

Partneři závodu: 

                                                    

  


