
Pokyny 

Pohár SOK 2020 
5. závod podzimního žebříčku mládeže,  

5. závod žebříčku dospělých JO na krátké trati 
 

Pořádající subjekt: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

 

Pořádající orgán: SOK Turnov (TUV) 

 

Datum: neděle 4.10.2020 

 

Rozsah závodu: - závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem 

 - žebříček Ještědské oblasti, závod rankingu s koeficientem 1,00 

 

Centrum závodu: Hřiště v obci Všeň (GPS - 50.5634489N, 15.1089028E) 

 

 

Parkování: P1 (preferované) – louka při vjezdu do obce Všeň od Turnova (GPS - 50.5624033N,  

15.1118011E) 

 P2 – na stejném hřišti jako shromaždiště 

 Bude vybíráno parkovné 20,- Kč 

 

Vzdálenosti: parkoviště P1 - shromaždiště 400m (cesta je totožná s cestou cíl – shromaždiště) 

 Parkoviště P2 - shromaždiště 0m 

 Shromaždiště - start 1100m 

 Cíl – parkoviště P1 300m (značeno modrobílými fáborky) 

 Cíl - shromaždiště 700m (cesta na shromaždiště vede přes P1 – značena červenými 

fáborky) 

 

Prezentace: v den závodu na shromaždišti od 8,45 do 9,30 hodin 

 Kluby se správně uhrazeným startovným na prezentaci nemusí. Přeplatky budou vráceny 

převodem na účet. 

 Na místě budou možné pouze omezené dodatečné přihlášky do kategorií P,T a HDR 

Omezení v souvislosti s epidemiologickou situací. 

- Nejsou povoleny oddílové stany a vyzýváme závodníky, aby se vyhnuli obvyklému 

shlukování a zdržovali se převážně ve svých vozech. Pokusili jsme se vše uspořádat tak, 

abyste se na shromaždišti nemuseli téměř vyskytovat. 

- V cíli NEBUDE voda na pití. Z cíle to je na parkoviště P1 300m a ani parkoviště P2 

není daleko. 

- Na shromaždišti bude jen velmi omezené občerstvení.  

- Popisy kontrol budou na mapě. Na shromaždišti NEBUDOU k disposici lístečky. 

Máte možnost si je ale sami stáhnout z Internetu a vytisknou předem. 

- Nebudeme vyhlašovat vítěze. Medaile pošleme poštou. 

- Na místě budou možné pouze omezené dodatečné přihlášky do kategorií P,T a HDR 

- Musíte-li být v prostoru, kde může dojít ke zvýšenému kontaktu s ostatními osobami 

(např. prezentace, občerstvení, vyčítání), noste roušku a mějte vydezinfikované ruce. 

Dezinfekce bude k dispozici. 

- Na shromaždišti a v prostoru startu a cíle dodržujte potřebné rozestupy. 

- Po dokončení závodu opusťte bez zbytečného otálení shromaždiště a parkoviště. 



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 

     Značeno červenobílými příčně pruhovanými fáborky 

 kategorie příchozích P trať na úrovni D12    

 kategorie tréninková  T trať na úrovni H16  

 Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať 

 

 Kategorie N1, N2, MA, MB, ŽA, ŽB jsou nesoutěžní pro přebor oddílu SOB 

 

Start 00: 00= 10.30 – intervalový 

 Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.  

 Kategorie HDR, P a T mají po odprezentování volný start. čas od 10:30 do 12:00 

 hodin. 

 Startovní listiny po kategoriích budou vyvěšeny na shromaždišti a na startu 

 

Časový limit: 90 minut 

 

Systém ražení: SPORTIDENT – jednotky nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 

BEACON. V případě nefunkčnosti SI použijte R políčka na mapě pro ražení kleštěmi. 

 Kdo neuvede číslo čipu do přihlášky, bude mu automaticky za poplatek zapůjčen!! Jeden 

SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 

Vyčítání čipů je v prostoru shromaždiště a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, 

kteří nedokončili závod. 

  V případě nevrácení zapůjčeného SI-čipu bude požadována náhrada 1000 Kč/čip. 

 

 Mapa: Kozlov , 1:7 500, E=5m, mapový klíč ISOM 2000, stav 10/2019, revize 8/2020, mapa 

bude vodovzdorně upravena, rozměr A4. Kategorie HD20, H21LK, D21LK běží na mapě 

1:10 000. Mapa pro toto měřítko není generalizována. Vývraty nejsou mapovány. 

 

Zvláštní mapové značky:   hnědý trojúhelník – plošinka, mraveniště  

 

Terén: středně kopcovitý s množstvím pískovcových skal 

 

Popisy kontrol: na mapě a ke stažení z ORISu 

 

Občertvení: v cíli NEBUDE voda ani nikde cestou na shromaždiště. Použijte vlastní zdroje. 

 Na shromaždišti bude pouze stánek s francouzskými palačinkami plus drobný doplňkový 

sortiment limonáda, káva, čaj 

 

WC: TOIky na shromaždišti a na startu 

 

První pomoc: v cíli 

 

Vyhlášení výsledků: nebude, medaile pošleme poštou 

 Všichni závodníci kategorie HDR obdrží v cíli sladkost 

 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB, soutěžního řádu závodů sekce OB a prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB pro rok  2020. 

 

Jury:  bude stanovena v den závodu  

 

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

s vkladem na adresu HR: Radka Tomášková, Bukovina 100,  511 01  Turnov 

 

Upozornění: - Zákaz bot s hřeby!! 

 - V závodním prostoru se můžete pohybovat po okrajích vysokých srázů – buďte opatrní. 

 - Většina kategorií má povinný postup mezi kontrolami 40-41 z důvodu vyhnutí se 

osázené pasece. Značeno červenobílými příčně pruhovanými fáborky. 



 - Závod se koná na území CHKO Český ráj, prosíme o ohleduplné chování a dodržování 

v mapě zakázaných prostorů. Přísný zákaz vbíhání do nich, jejich okraje nejsou v terénu 

označeny. 

 - Zákaz vstupu na soukromé pozemky (zejména v oblasti shromaždiště a cesty na start) 

 - Při cestě na start a do cíle se překonává málo frekventovaná komunikace 

 - Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají zákonní zástupci 

 - Školka pro děti nebude zajištěna 

 

GDPR: 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. 

 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Jitka Sokolářová  

 hlavní rozhodčí:  Radka Tomášková, R3 

 stavitel tratí:   Petr Kvapil R3 

 

 

 


