
 

Rozpis 

Oblastního mistrovství Ještědské oblasti v OB na klasické trati 
2. závodu Ještědského žebříčku v OB na klasické trati  

 
Datum a místo závodu: 5. června 2021, koupaliště Sloup v Čechách GPS 50.7461467N, 14.5954575E 

Centrum závodů neslouží ke shlukování lidí. Závodníci si zde mohou odložit věci, 
bude zde vyčítání, nouzové mytí a WC. 
 

Pořádající orgán:  Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
 
Pořádající subjekt:  Sportovní klub OK Jiskra Nový Bor 
 
Rozsah závodu:  - závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,02 
        (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať) 
  - mistrovské kategorie H12…H21L...H80; D12...D21L...D75 

- nemistrovské soutěžní kategorie Ještědského žebříčku H10, H21K, D10, D21K 
  - kategorie náborové H10L, D10L fáborkované tratě pro děti bez doprovodu 
     HDR  fáborkovaná trať pro děti s doprovodem 

V případě omezeného počtu účastníků budou upřednostněni registrovaní závodníci 
JO přihlášení v prvním terminu do soutěžních kategorií. 

 
Přihlášky: přes systém ORIS http://www.orientacnisporty.cz/oris/; výjimečně mailem 

v povinném formátu na adresu vratislav.lamac@seznam.cz nejpozději do 
25.5.2021; druhý termín s navýšením 50% do 30.5.2021 (navýšení neplatí 
HD10L, HDR). Pozdější přihlášky nebudou možné.   

 
Upozornění:  Všichni závodníci musí v 1. koridoru na startu předložit vyplněné čestné 

prohlášení (bude zveřejněno v ORIS) s potřebnými údaji (testování, očkování, 
prodělání nemoci Covid-19, atd.) podle v den závodu platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví. Bez předání tohoto čestného prohlášení 
nebude závodníkovi umožněno startovat (!). 

 
Informace:  Boris Doškář tel. 603 898 233, e-mail doskarboris@seznam.cz  
 
Vklady:    HD12-14; HD65- 100,-Kč/os HD10, HD10L, HDR    90,-Kč/os 
                   HD16 – 60  140,-Kč/os HD21K    130,-Kč/os 
    Neregistrovaní v sekci OB ČSOS platí startovné +50% (mimo HD10L, HDR) 
    zapůjčení kontaktního SI-čipu 40,-Kč/os (netýká se kategorií HD10L, HDR, HD10) 
    V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu bude požadována náhrada 700Kč/čip. 
 
Úhrada: do středy 2.6.2021 výhradně převodem na účet 2300197975/2010, 

variabilní symbol ve tvaru 6xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 
 
Shromaždiště:   areál koupaliště  
 
Prezentace: pouze on-line (využijte mail vratislav.lamac@seznam.cz), na shromaždišti jen  

výjimečně od 9,00 do 9,30 hodin (vyzvednutí zapůjčených čipů) 
 
Parkování: v areálu koupaliště a na lesní cestě za 30,-Kč/auto, případně na silnici dle pokynů 

pořadatele 
 
Šatny: nebudou - využijte vlastní auta, možnost postavení klubových stanů v areálu 

koupaliště 
 
Školka:   nebude provozována  
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Vzdálenosti:  shromaždiště – start   do 1600 m  
  shromaždiště – cíl  do 1600 m  
  parkoviště – shromaždiště   0 – 500 m 
 
Start 00:   od 10,00 – intervalový (kategorie HDR dle příchodu na start)  
 
Systém ražení:  SPORTident - bezkontaktní ražení včetně cílové krabičky, měření času na celé  

sekundy 
 
Mapa: ORTEL – 1:10 000; E=5m – formát A4, stav 5/2018, mapový klíč ISOM 2017, 

aktualizace 5/2021; mapa bude vodovzdorně upravena, autoři: Jan Picek, Roman 
Horký 

 
Terén: kopcovitý, členitý, místy kameny a skalky, střední síť komunikací 
 
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu; po ukončení 

závodu na adresu HR: Petr Karvánek , U Mlékárny 2390, 470 01 Česká Lípa 
 
Hlavní funkcionáři:  ředitel závodu:  Boris Doškář  
  hlavní rozhodčí: Petr Karvánek R1 
  stavitel tratí:   Michaela Marhanová R3, Karolína Staňová 
 
Ochrana osobních údajů:  Přihlášením se na závod účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 

platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu 
závodu a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány 
fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě a pro propagaci 
klubu. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně 
fotografovi.  

 
Koronavirová opatření:  Mimo čas strávený na trati mějte neustále nasazenou roušku či respirátor.  

Na start jděte přímo z místa vašeho parkování na svůj startovní čas.  
Dodržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních osob.  
Po doběhu opusťte prostor cíle.  
Po vyčtení čipu odjeďte co nejdříve domů.  
Přihlášením na závod souhlasíte s dodržováním těchto pravidel.  
Nejezděte na závody, pokud se nebudete cítit dobře!!! 
 

Závod se koná za laskavého souhlasu  Lesů ČR LS Česká Lípa 
Těší se na Vás pořadatelé z OK Jiskra Nový Bor 

   Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 


