
POKYNY 
CHRASTAVSKÝ POHÁREK 2019 

6. závod Ještědského žebříčku mládeže v OB na krátké trati – podzim 2019 
10.závod Ještědského žebříčku v OB na krátké trati, veřejný závod 

 
 

Datum konání: 9.11.2019 
Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
Pořadatel:  OK Chrastava (CHA) 
Forma závodu: závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koeficientem 1.00 
Shromaždiště: Raspenava – U Dvora, E 50.8919836N, 15.1035483E 
Prezentace:  v centru závodu 8:00 – 9:00 
Parkování:  na louce v blízkosti shromaždiště, postupujte dle pokynů pořadatelů, 

 bude vybírán poplatek 20 Kč 
Vzdálenosti:  parkoviště – shromaždiště: 500 m 

shromaždiště – start: 900 m 
cíl – shromaždiště: 600 m 
cesta na start nevede přes cíl 

Kategorie:  kategorie Ještědského žebříčku D/H10 – D/H20, D/H21L, D/H21K, 
 D/H35 – D/H75, H80 
kategorie náborové: HDR (linie s doprovodem), D/H10L (linie) 
kategorie příchozích: P (krátká, orientačně jednoduchá trať na úrovni H12), 
 T (orientačně obtížná trať pro běžce se zkušenostmi na úrovni H18) 

Dětský závod: v prostoru shromaždiště, pro nejmenší děti 
Mapa:  Loupežnická jeskyně II - 1:10 000, e = 5, formát A4 

autor Roman Horký, revize 10/2019, mapový klíč ISOM 2000 
mapa nebude vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici mapníky 

Zvláštní mapové  černý křížek bunkr 
značky: zelený křížek vývrat 

hnědý křížek plošinka  
zelené kolečko výrazný strom 

Terén:  jizerskohorský s množstvím údolíček, kamenů a skalek, vrchní část s těžší 
kamenitou podložkou, středně hustá síť komunikací, les smíšený, místy 
hustníky 

Systém ražení: SPORTident 
Ve startovním koridoru musí závodník použít nulovací a kontrolní 
 jednotku, startovací jednotky budou použity pouze pro kat. HDR, P, T – ve 
vyhrazeném koridoru. 

 Na cílové čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech 
kleště a kontrolu orazte do R políček na mapě. V takovém  případě je nutné 
odevzdat mapu v cíli pořadateli. 

  
Během závodu nebudou krabičky SI nastaveny do bezkontaktního 
 způsobu ražení. Na startu bude jednotka SIAC OFF. 

  
Možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/závod. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude 
účtován poplatek 800 Kč. 

  SPORTident bude použit i pro dětský závod (možnost půjčení čipu na místě 
bez poplatku) 

 
Popisy kontrol: samoobslužný odběr na shromaždišti 
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie 



Zakázaný prostor: soukromé pozemky, oplocenky (značka 524.0), čerstvě osázené paseky, NPR 
Jizerskohorské bučiny (v mapě vyznačeny šrafy) 

Povinné úseky: Start – mapový start (začátek orientace), sběrná kontrola – cíl 
Start:  intervalový 00=10:00 

kategorie HDR, P a T razí startovací jednotku 
start kategorie HDR v intervalu 45:00 – 120:00 
start kategorie P, T v intervalu 0:00 – 120:00 

Fáborkovaná trať: tratě kategorií D/H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, 
 zkracování mezi kontrolami je povoleno. 
Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR! 

Parametry tratí: viz ORIS 
informace k fáborkovaným tratím: 

 DH10L     délka po linii 4.1 km / délka po zkrácení 2.8 km 
HDR          délka po linii 4.2 km / délka po zkrácení 2.8 km 

Cíl:  Cesta z cíle značena červenými fáborky. Mapy nebudou v cíli vybírány. 
Žádáme o dodržování fair play.  

 Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Po doběhu do cíle je 
závodník povinen vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu! 

  Cíl bude uzavřen 30 min. po uplynutí časového limitu od startu 
 posledního závodníka. 

Průběžné výsledky: Budou vyvěšovány v prostoru centra závodu, konečné výsledky budou 
umístěny v systému ORIS. 

Vyhlášení vítězů: Ocenění 1. - 3. místa v každé kategorii kromě HDR, P, T. V cíli dostane každý 
účastník kategorie HDR drobnou odměnu. Vyhlášení proběhne v nejkratším 
možném čase. 

Občerstvení:  v cíli voda, šťáva 
Tradiční stánek s domácím občerstvením, káva, čaj, točené pivo, limo, 
 grilované klobásy. 

WC: TOI – TOI v centru závodu 
Na startu WC nebude, prosíme, využijte TOI- TOI na shromaždišti. 

Dětský koutek:  v centru závodu, prosíme, využijte pouze na nezbytně nutnou dobu 
Převlékání, mytí: v centru závodu v oddílových stanech, mytí – studená voda, lavory 
První pomoc:  v cíli závodu 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Michaela Březinová 

hlavní rozhodčí: Pavel Pachner (R3) 
stavba tratí: Kateřina Kašková (R1) 

Informace:  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5049 
 

Protesty:  Protest proti nedodržení Pravidel nebo proti HR lze podat písemně, na 
 místě a doložený vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (čl. 25.1 Pravidel 
OB). 
Protest proti oficiálním výsledkům pak písemně do 14 dnů od 
 zveřejnění oficiálních výsledků (čl. 25.2 Pravidel OB) – mailem na adresu 
pachneri[AT]seznam.cz, s vkladem 200 Kč zaslaným na účet pořadatele. 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů 
Ještědské oblasti pro rok 2019 

Upozornění:  Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Organizátoři závodu ani 
vlastníci lesů nepřebírají žádnou odpovědnost. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se 
 souhlasem ředitele závodu. 

 
  



 Některé kontroly jsou blízko sebe, vše v souladu s pravidly. Čtěte pozorně sledy kontrol. 
 Kategorie D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D60, D65, H16, H18, H21L,H35, 

H40, H45, H50, H55, H60, H70 a T mají některé kontroly umístěné blízko sebe, protínající se 
kolečka. 

 V lese stále probíhá těžba! 
 Doporučujeme tejpování kotníků. 
 V lese leží velké množství spadaného listí, které zakrývá terénní nerovnosti a kameny. Buďte opatrní! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH PROBÍHÁ OPRAVA SILNICE. DOPRAVA JE ŘÍZENA 
SEMAFORY, POČÍTEJTE SE ZDRŽENÍM! 

 SILNICE Z MNÍŠKU DO RASPENAVY JE OZNAČENA DOPRAVNÍ ZNAČKOU ZIMNÍ 
VÝBAVA, která platí od 1. listopadu do 31. března! 

 

 
 
 
Ochrana osobních údajů: Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje 
přihlášeného závodníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy, k 
jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. 
Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS, a 
to v podobě přihlášky, startovky a výsledků informačního systému ORIS nebo na webu 
Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti 
o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci apod. 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 Vašeho klubu OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do 
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
 
Správný směr za pořadatele přejí 
 
Michaela Březinová Pavel Pachner 
ředitelka závodu  hlavní rozhodčí 
 


