
Pokyny pro závodníky 

Oblastního mistrovství Ještědské oblasti a  
2. závodu Ještědského žebříčku mládeže a dospělých  

v orientačním běhu na klasické trati 
 
Datum: 5. června 2021 (sobota) 
 
Shromaždiště: areál koupaliště Sloup v Čechách GPS 50.7461467N, 14.5954575E 

neslouží ke shlukování lidí, možnost odložit věci, vyčíst čip, využít WC a nouzové 
mytí 

 
Parkování: v areálu koupaliště a přilehlé lesní cestě - cena 30,-Kč/auto; případně na silnici dle 

pokynů pořadatele zdarma 
 
Prezentace:                  pouze on-line (využijte mail vratislav.lamac@seznam.cz), na shromaždišti jen  

výjimečně od 9,00 do 9,30 hodin (vyzvednutí půjčených čipů) 
 
Soutěžní kategorie: mistrovské kategorie H12…H21L...H80; D12...D21L...D75 
 nemistrovské kategorie Ještědského žebříčku - H10, D10; H21K, D21K  

(předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať) 
 
Náborové kategorie: H10L, D10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu, značena oranžovými 

fáborky  
 HDR – fáborkovaná trať pro děti s doprovodem, značena oranžovými fáborky; 

doprovod dětí musí trať absolvovat až po svém závodě, v opačném případě hrozí 
diskvalifikace 

 
Systém ražení: SPORTident, jednotky (včetně cílové) budou nastaveny do režimu bezdotykového 

ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m); vyčítání čipu na 
shromaždišti, v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky 
do R-políček v mapě, za ztrátu vypůjčeného čipu bude požadováno 700,- Kč.  

Měření času: na celé sekundy 
 
Šatny: nejsou, využijte vlastní dopravní prostředky 
 
Startovní listiny: zveřejněny na ORIS, vyvěšeny na shromaždišti a na startu 
 
Start: 00 = 10:00 hod, intervalový, vzdálen 1500 m od shromaždiště; cesta označena 

modrobílými fáborky; kategorie HDR startují ze zvláštního koridoru v čase podle 
svého uvážení v časovém rozmezí 00 – 180 minut. 

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

prohlášení (zveřejněno v ORIS, v krajním případně možno vyzvednout u 
prezentace) s potřebnými údaji (testování, očkování, prodělání nemoci Covid-19, 
atd.) Bez předání tohoto čestného prohlášení nebude závodníkovi umožněno 
odstartovat (!). 

 
Časový limit: 150 minut 
 
Cíl: vzdálenost 1400 m, cesta značena červenobílými fáborky do místa spojení s cestou 

na start, uzavření cíle v 15:30 hod  
 
Odběr map v cíli: mapy nebudou v cíli odebírány, dodržujte zásady fair-play 
 
Mapa: ORTEL – 1:10 000; E=5m – formát A4, stav 5/2018, mapový klíč ISOM 2017, 

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

mailto:vratislav.lamac@seznam.cz


 V celém prostoru závodu probíhá odtěžování stromů po kůrovcové kalamitě. Není 
vyloučeno, že od poslední revize mapy do dne závodu dojde k vytvoření nových 
pasek, které nebudou zachyceny v závodní mapě. 

 
Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelníček - plošinka 

černý křížek - malá stavba, zbořeniště 
 
Popisy kontrol, délky tratí  
a převýšení: ve formě piktogramů pouze na ORIS a na závodní mapě 
 
Terén: kopcovitý, členitý, místy kameny a skalky, střední síť komunikací 
 
WC: 6 mobilních WC v prostoru shromaždiště a 2 mobilní WC u startu 
 
Mytí: nouzové mytí v umyvadlech na shromaždišti, případně v přírodním koupališti (bez 

saponátů a mýdla) 
 
Občerstvení:                        po doběhu v cíli minerální voda v PETce, na trati voda v místě označeném na mapě 

 

Školka:                        nebude zajištěna 
 
Vyvěšování výsledků: online na: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=19264  
 
Vyhlášení výsledků: nebude, medaile a diplomy pro první tři v mistrovských kategoriích HD12-21 si 

mohou závodníci vyzvednout u prezentace na nedělním závodě OŽ 6.6.2021 
pořádaného STB/KAS, případně budou doručeny následně 

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

závodu s vkladem na adresu: Petr Karvánek , U Mlékárny 2390, 470 01 Česká Lípa 
Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti a zveřejněno v ORIS 
 
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!!! 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu 
povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním 
systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. 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 vyhlašování výsledků a doběhu do 
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.  
 
Hlavní funkcionáři:  ředitel závodu:  Boris Doškář  
  hlavní rozhodčí: Petr Karvánek R1 
  stavitel tratí:   Michaela Marhanová R3, Karolína Staňová 
 

Závod se koná za laskavého souhlasu  Lesů ČR LS Česká Lípa 
Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé. 

   Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=19264

