
Jizerský klub OB Frýdlant, oddíl orientačního běhu 

 

Pokyny 

4. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim 
12. závod Ještědského žebříčku dospělých a poháru družstev žactva a veteránů 

rankingový (koeficient 1,00) a veřejný závod 
 
 
 

Pořadatel:                  Jizerský klub OB Frýdlant, oddíl orientačního běhu (FYD) 
 
Datum:                       sobota 19. 10. 2019 
 
Rozsah závodu: - závod jednotlivců na klasické trati  
   - kategorie ještědského žebříčku H10 – H80, D10 – D75 
   - kategorie náborové HD10L (fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu) 
   - HDR (fáborkovaná trať pro děti s doprovodem) 
 
Veřejný závod: - P (kategorie příchozích na úrovni tratě H12) 
   - T (na úrovni tratě H16) 
   - F (jednoduchá fáborkovaná trať pro děti v blízkosti shromaždiště od 10 do    
                                         12 hodin) 
 
Shromaždiště: louka západně od silnice Frýdlant – Višňová 
                                   souřadnice: 50.9354136N, 15.0557703E 
 
Šatny:   vlastní dopravní prostředky, oddílové stany 
  
WC:       TOI TOI na shromaždišti 
 
Parkování:  dle pokynů pořadatele na louce u shromaždiště za poplatek 20,- Kč 
 
Prezentace:  na shromaždišti od 9 do 10 hodin; 
   na shromaždišti možnost dodatečné přihlášky za dvojnásobný vklad do   
                                   naplnění vakantů; veřejný závod v kategoriích HDR, DH10L, P a tréninková  
                                   trať T do naplnění vakantů za základní vklad; 
                                   půjčení čipů za 40 Kč;    
   v případě nevrácení čipu bude požadována náhrada 700 Kč za 1 kus  
 
Start:                         00 = 11:00, intervalový 
                                  (kategorie HDR, P, T startují kdykoliv v čase 00 - 60). 
 
Vzdálenosti:  shromaždiště – start do 300 m    
   cíl – shromaždiště do 300 m         
 
Fáborkovaná trať: tratě kategorií D10L, H10L a HDR jsou značeny v lese červenými fáborky, 
                                   na shromaždišti bude od 10 do 12 hod. pro nejmenší děti jednoduchá   
                                   fáborkovaná trať   
   
Systém ražení: elektronické – Sportident, v případě selhání použijte kleště a R políčka na 
   mapě, vyčítání čipů na shromaždišti, závodník musí vyčíst čip, i když závod 
   nedokončí! 
                                   Jednotky systému Sportident nebudou nastaveny do režimu bezdotykového   
                                   ražení BEACON. 
 
Popisy, délka tratí a převýšení: ve formě piktogramů na shromaždišti  



Startovky:  oddílové startovní listiny budou k dispozici na ORIS, startovní listiny dle   
                                   kategorií budou k dispozici na ORIS, na shromaždišti a na startu 
 
Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 
 
Vyhlášení:  na shromaždišti co nejdříve pro HDR, HD10L, HD10, HD12, HD14 
 
Časový limit:  150 minut 
 
Mapa:                         Harta Nad tunelem  1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2019,  
                                   mapový klíč ISOM 2017, formát A4 
                                   mapoval:  Josef Rančák - jaro  2019  
                                   mapa není vodovzdorně upravena 
 
Odběr map:  mapy se v cíli neodebírají, ctěte fair-play 
 
Občerstvení:  po doběhu v cíli 
                 
                                   Na shromaždišti stánek s občerstvením, stánek s francouzskými palačinkami  
                                   (slané i sladké) .  
 
Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč 
 
Jury:   složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti  
 
První pomoc:  nemocnice Frýdlant 
   Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 
Předpis:  závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích   
                                   pokynů JO pro rok 2019 
 
Upozornění:              PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA TĚLESO ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A DO   
                                   TUNELU !!!!! – při porušení bude závodník diskvalifikován ! 
 
 
 
Funkcionáři závodu: ředitel             Jiří Havel 
    hl. rozhodčí            Robert Juřina 
                                                                     schválen T. Váchou, předsedou LKS ČSOS   
    stavitel tratí  Jaromír Mráz 


