Rozpis 1. podzimního oblastního žebříčku Ještědské oblasti 2020
v orientačním běhu na klasické trati a veřejného závodu
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Datum:
Rozsah:
Centrum závodů:
Prezentace:
Kategorie:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
LOK-o Liberec (LLI)
neděle 6. 9. 2020
závod jednotlivců na klasické trati, s intervalovým startem (rankingový koef. 1,00)
Bedřichov, lyžařský stadion, 50.7956 N, 15.1435 E, možnost postavení oddílových stanů
v centru závodů od 8:00 do 9:00 hod.
Ještědský žebříček:
DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21L, DH21K, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55,
DH60, DH65, DH70, DH75, H80 (předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JO)
náborové: DH10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
F – fáborkovaná trať pro nejmenší děti, v těsné blízkosti shromaždiště
příchozí: P – trať na úrovni H12 – lehká obtížnost
T4, T6 – trať na úrovni H18 – střední obtížnost délka cca 4 nebo 6 km
Přihlášky:
přes přihláškový systém ORIS online - https://oris.orientacnisporty.cz
za základní startovné do pátku 28. 8. 2020 23:59. Výjimečně a pro neregistrované závodníky
lze přihlášky poslat e-mailem v povinném formátu ČSOS na adresu: lli.dohlasky@gmail.com
(přihláška emailem je platná po potvrzení příjmu).
V přihlášce uveďte: jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.
Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele za zvýšené startovné viz. vklady (mimo
DH10L, HDR, P, T4 a T6).
Do kategorie F se hlásí děti na místě v den závodu.
Informace, kontakt: Stanislav Bradáč, 602 358 659, standa_bradac@volny.cz
Na stránkách https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5727
Případně na stránkách LLI https://www.lok-o.cz
Vklady:
DH10L, HDR, DH10 – 14, DH65 a starší, P
90,- Kč/os
DH16 - DH60, T4, T6
130,- Kč/os
F
zdarma
Půjčovné čipu 40 Kč (zadávejte společně s přihláškami do ORISu). Půjčovné zdarma mají
kategorie DH10L, HDR, DH10).
V případě ztráty nebo nevrácení SI – čipu bude požadována náhrada 1000 Kč/čip.
Při zapůjčení čipu neregistrovanému závodníkovi v ČSOS bude vybírána vratná záloha
1000 Kč.
Přihlášky od 29.8.2020 do 1.9.2020 jen dle možností pořadatele za zvýšené startovné +50%
(mimo DH10L, HDR, P, T4 a T6).
Pozdější přihlášky na místě jen dle možností pořadatele za zvýšené startovné +100% (mimo
DH10L, HDR, P, T4 a T6).
Přihlašování přes ORIS končí ve čtvrtek 3.9. ve 23:59.
V případě zrušení závodu z vyšší moci budeme vracet zpět startovné. Z tohoto důvodu
provádějte platby až v po vypršení prvním termínu přihlášek.
Forma úhrady:
na účet číslo: 2301547455/2010, VS číslo oddílu z adresáře ČSOS, do zprávy pro příjemce
zkratku oddílu
Parkování a příjezd: Parkoviště P1 Centrál (50.7943139N, 15.1418344E), bude vybíráno parkovné 100 Kč/den, po
vyčerpání kapacity P1, použijte P3 U Nisy (50.7881236N, 15.1464283E) nebo P4
(50.7864281N, 15.1484972E) – při parkování se řiďte pokyny pořadatelů. Při naplnění
kapacity parkovišť P1, P3 a P4 lze parkovat na ostatních veřejných parkovištích. Parkování
mimo vyhrazená parkoviště je v obci Bedřichov zakázáno.
Příjezd autobusem prosím hlaste na lli.dohlasky@gmail.com. Autobus vyloží závodníky u
P1 a pojede na P4.
Start:
intervalový, 00 = 10:00, (kat. HDR, P, T4 a T6 volný startovní čas do startovního času 90)
Systém ražení:
Sportident – elektronický. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Označovací jednotky systému SportIdent nebudou nastaveny do režimu bezdotykového
ražení BEACON.
Vzdálenosti:
parkoviště P1 – centrum: 200 m,
parkoviště P3 – centrum: 1500 m (cesta označena červenými fáborky)
parkoviště P4 – centrum: 1700 m (cesta označena červenými fáborky)

centrum – start: do 2 000 m
cíl – centrum: do 1000 m
Mapa:
Klogertův kámen, 1:10 000, E =5, formát A4, stav léto 2020, mapový klíč ISOM2017,
laserový tisk, mapoval Josef Borůvka, Ivoš Habán (přemapování kamenité stráně pod
Kanálem), Roman Horký, mapa nebude vodovzdorně upravena, na startu k dispozici
eurodesky jednu minutu před startem
Terén:
horský les místy hůře průběžný, místy podmáčený, těžká podložka, hustá síť cest, část
prudký kamenitý svah
Prostor závodu:
https://mapy.cz/s/jesakedase
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:
Stanislav Bradáč (R3)
hlavní rozhodčí:
Vojtěch Peterka (R3)
stavitel tratí:
Vojtěch Melichar
Předpis:
závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím JO
sekce OB ČSOS pro rok 2020.
Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Ještědské oblasti.
Protesty:
Protest proti porušení či nedodržení Pravidel v průběhu sportovní akce závodníkem nebo
pořadateli nebo proti rozhodnutí hlavního rozhodčího, lze podat nejpozději do 30 minut po
plánovaném času uzavření cíle. Protest proti oficiálním výsledkům lze podat do 14 dnů od
zveřejnění oficiálních výsledků. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem
200 Kč. Protest lze podat osobně nebo zaslat na adresu Vojtěch Peterka, Ostravská 642, 460
14, Liberec 14
Upozornění:
všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
V případě, že by počet přihlášených účastníků přesahoval aktuálně platné limity
počtu osob na sportovních akcích stanovené vládou ČR, tak se budeme snažit
upravit program závodu tak, abychom platná nařízením dodrželi a zároveň se
pokusili vyhovět vašim požadavkům. Další možností je omezit přihlášky
závodníků z jiných oblastí nebo zrušit náborové resp. nesoutěžní kategorie.
Možnost občerstvení: občerstvení v prostoru shromaždiště. Dále na trati minimálně u kategorií, jejichž směrný čas
vítěze překračuje 50 min.
Ubytování:
nebude zajišťováno, využijte velkého množství ubytovacích kapacit v Bedřichově a okolí.
Školka pro děti:
nebude zajišťována
Prodej a propagace: pouze se souhlasem pořadatele – standa_bradac@volny.cz
Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu
závodů a v informačním systém ORIS. 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 vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Závody jsou organizovány za pomoci obce Bedřichov, Lesů ČR, CHKO Jizerské hory a dalších partnerů a
sponzorů.
Hlavní rozhodčí
Vojtěch Peterka

Ředitel závodu
Stanislav Bradáč

