Pokyny pro závodníky- 11.9.2021- Staré Splavy
1.závodu Ještědského žebříčku mládeže - podzim 2021 v OB na krátké trati
4. závodu Ještědského žebříčku dospělých 2021 v OB na krátké trati
a
2.závodu Ještědského žebříčku mládeže- podzim 2021 v OB na krátké trati
5. závodu Ještědského žebříčku dospělých 2021 v OB na krátké trati
Datum a místo závodu:

Pro oba závody: 11.9.2021 (sobota), Staré Splavy

Pořádající orgán:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt:

Orientační klub Doksy, z.s.

Parkování:

parkovné 50 Kč na celý den (oba závody);

Shromaždiště:

Staré Splavy: pod Borným, část zpevněné plochy bývalého parkoviště a na to navazující
plochy (50.6007433N, 14.6427331E);

Vzdálenosti:

PARKOVIŠTĚ-SHROMAŽDIŠTĚ do 100 m

Covid-19:

KT1:

SHROMAŽDIŠTĚ – START 1500 m,
Cíl- SHROMAŽDIŠTĚ 500 m

KT2:

SHROMAŽDIŠTĚ – START 500 m,
Cíl- SHROMAŽDIŠTĚ 700 m

Před vstupem na shromaždiště je nutné se prokázat platným certifikátem o bezinfekčnosti,
na základě kterého na zápěstí obdržíte identifikační pásku. Bez pásky nebudete připuštěni
na start, nemůžete se pohybovat ani na shromaždišti.
Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu aktuálně platnými ochrannými
opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu.
Každý účastník je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o
ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test
max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Pro urychlení kontroly
doporučujeme instalaci aplikace Tečka. Po prokázání obdrží každý účastník identifikační
pásku, bez které mu nebude umožněn start.

Prezentace:

převážně on-line, přeplatky/nedoplatky budou převáděny výhradně bankovním převodem
(pro vyžádání- využívejte p.kostejn@seznam.cz), doklady se stahují z oris. Na
shromaždišti jen výjimečně od 8,30 do 9,30 hodin (vyzvednutí půjčených čipů), resp.
12,30-13,00 hodin. Dohlášky výjimečně pouze dle rozpisu: pouze dle počtu vakantů do
kategorií HDR, P, T, HD21L, HD10L, HD10.

Startovní listina:

oddílové startovní listiny a startovní listiny dle kategorií jsou k dispozici na ORIS; případně
vyvěšeny na shromaždišti.

Kategorie pro KT:

Kategorie ještědského žebříčku- H10 až H21L, H21K až H80, D10 až D21L, D21K až D75:
předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať;
Kategorie náborové- HD10L (fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu- fáborky
červenobílé, příčně pruhované), HDR (fáborkovaná trať pro děti s doprovodemfáborky červenobílé, příčně pruhované)
Kategorie příchozích- P (trať na úrovni H12),
Kategorie tréninková- T (trať na úrovní H18)

Systém ražení:

SPORTident, jednotky (včetně cílové) budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m); v případě nefunkční SI jednotky na
kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě;

Měření času:

na celé sekundy;

Start 00:

KT1: 00=10.00 – intervalový (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start ze samostatného
koridoru v časovém rozmezí 0-90 minut); cesta značena modrobílými fáborky;
KT2: 00=15.00 – intervalový (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start ze samostatného
koridoru v časovém rozmezí 0-90 minut); cesta značena modrobílými fáborky;

Časový limit:

KT1

90 minut

KT2:

90 minut

Cíl:

Závodník je povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu (vyčítání čipů bude
na shromaždišti). Uzavření cíle bude po skončení časového limitu posledního závodník.;
Cesta značena červenými fáborky, po napojení na cestu společnou na start se na
shromaždiště dojde po modrobílých fáborkách;

Odběr map v cíli:

mapy nebudou v cíli odebírány, dodržujte zásady fair-play

Mapa:

KT1: Pod Borným, stav 2020- 1:10 000, e5m, formát A4, autor Tom Novák aktualizace
7/2021, mapový klíč ISOM2017; mapa bude na vodovzdorném papíru;
KT2: Šroubený, stav 7/2021- 1:10 000, e5m, formát A4, autor Tom Novák 2021, mapový
klíč ISOM2017; mapa bude na vodovzdorném papíru;

Popisy kontrol, délka tratí a převýšení:

KT1+KT2:

budou k dispozici na shromaždišti.

Parametry tratí:

KT1+ KT2: zveřejněny v systému ORIS;

Terén:

KT1+ KT2: V části rovinatý, dobře průběžný borový les s pískovcovými detaily, v části
prudké svahy s pískovcovými skalami, hustá síť komunikací;

WC:

TOI TOI u shromaždiště;

Mytí, převlékání:

převlékání v oddílových stanech; mytí v antikorových mycích žlabech napojených na vodu.

Občerstvení:

v cíli bude voda a šťáva;
možnost využití restauračních zařízení v rekreačních areálech v okolí

Školka:

nebude zajištěna;

Dětský závod:

u centra závodu od 9.30 do 12.30 hodin- pro nejmenší;

Vyvěšování výsledků:

průběžně na shromaždišti

Vyhlášení výsledků:

KT1: cca ve 14:00 hodin na shromaždišti (první tři v kategoriích do HD14, HDR všichni
malí účastníci). KT2: cca v 18:00 hodin na shromaždišti (první tři v kategoriích do HD14).

Zakázané prostory:

všechny lesní prostory mimo cesty na start;

Povinné úseky:

!!!Všechny tratě odpoledního závodu (KT2) mají povinný úsek mezi kontrolami 130 a 122,
kde se překonává silnice!!!;
Start- začátek orientace (značeno fáborky červenobílé, příčně pruhované)
Sběrná kontrola- cíl (značeno fáborky červenobílé, příčně pruhované)

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a soutěžního řádu soutěží JO v orientačním běhu a
Prováděcích pokynů k soutěžím v OB JO sekce OB ČSOS pro rok 2021

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení závodu s
vkladem na adresu:
KT1+KT2:

Vít

Koštejn,
Boženy
Němcové
v.kostejn.vk@gmail.com

872,

472

01

Doksy;

Hlavní funkcionáři:

ředitel obou závodů:
hlavní rozhodčí obou závodů:
stavitel tratí KT1:
stavitel tratí KT2:

Pavel Koštejn (R3)
Vít Koštejn (R3)
Jaroslav Hradecký
Tom Novák

Jury (pro oba závody):

KT1+KT2: Karvánek Petr- BOR6600, Kašková Kateřina- CHA7850, Wolf Filip- TUR9701;

Zdravotnická služba:

zdravotnická služba v době závodu je na shromaždišti

Upozornění:

!!!Při cestě ze shromaždiště na start u závodu KT2 se přechází přes silnici, u
přechodu budou pořadatelé. Přesto u doprovodu dětí zohledněte jejich věk!!!
Závod probíhá za plného provozu. Ve stejném termínu se v okolí konají i jiné sportovní
akce, proto doporučujeme zvýšenou pozornost, bojovně naladěni nebudete pouze vy.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné
škody způsobené účastníky závodů. Je nutno dodržovat lesní zákon a zásady ochrany
přírody a soukromého majetku. V lese může probíhat stahování dřeva, buďte opatrní.

Ochrana osobních údajů: Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlášeného
účastníka 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 v informačním systému ORIS
(https://oris.orientacnisporty.cz/).
Fotografování: 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 Vašeho
klubu OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to
prosím explicitně fotografovi.

Příjemné nejenom sportovní zážitky přejí pořadatelé

