
P O K Y N Y 

3. závodu Ještědského žebříčku mládeže – podzim 2021 
6. závodu Ještědského žebříčku dospělých 2021 

 
 
 
Datum a místo závodu:  neděle 12. září 2021, Janův Důl – Camping 2000, 50.7034111N, 14.9390783E 
Shromaždiště:    prostor kempu – viz plánek níže 
Prezentace:  pouze on-line (využijte mail vliob@email.cz), na shromaždišti jen výjimečně od 9,00 

do 9,30 hod. (vyzvednutí zapůjčených čipů)  
Parkování:    50,-Kč/auto, dle pokynů pořadatele  
Vzdálenosti:    shromaždiště – start  = 1500 m (modrobílé fáborky) 

shromaždiště – cíl  = 1200 m (červenobílé fáborky do místa spojení s cestou na 
start) 
parkoviště = shromaždiště  

Start 00:    10:00  hod. , kategorie HDR, P, T startují ze zvláštního koridoru v čase  
podle svého uvážení v časovém rozmezí 00 – 90 minut – přes startovací krabičku 

Startovní listiny:   budou zveřejněny na ORIS 
Systém ražení:  SPORTident - bezkontaktní ražení včetně cílové krabičky 
Časový limit:  150 minut 
Mapa:  Druzcovský les – 1:10 000; E=5m – formát 32 x 22,5 cm, stav 9/2021, mapový klíč 

ISOM 2017-2, mapa bude vodovzdorně upravena (pretex) 
 

Kategorie DH16-21 mají oboustranný tisk mapy. Na jedné straně je mapa v měřítku 
1:10 000, na druhé straně je ta samá mapa v měřítku 1:15 000. Pořadatelé tímto 
dávají případným účastníkům MČR na klasické trati, které se koná příští víkend, 
možnost volby adaptace na měřítko 1:15 000.  
 

Zvláštní mapové značky:  hnědý trojúhelníček – plošinka 
černý křížek – přístřešek 

 zelený křížek – vývrat 
Odběr map v cíli:   mapy nebudou v cíli odebírány, dodržujte zásady fair-play 
Popisy kontrol:   budou na shromaždišti ve formě piktogramů 
Občerstvení:  po doběhu voda a šťáva, občerstvení nebude přímo u cíle, ale po cca 200 m, na trati 

voda v místě označeném na mapě 
Terén:     kopcovitý, členitý, místy kameny a skalky, střední síť komunikací  
Výsledky:    on-line na https://liveresultat.orientering.se  
 
 
Vyhlášení výsledků:   nebude 
WC, mytí: v prostoru kempu 
Školka:  bude zajištěna, děti zde umisťujte pouze na nezbytně nutnou dobu 
Stravování: stánek v prostoru kempu 
První pomoc: v prostoru kempu – u vyčítání SI 
Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu; po ukončení 

závodu na adresu HR: Jiří Martan , U křížku 176, 463 52 Osečná  
Jury závodu: Vojtěch Peterka LLI, Jindřich Kořínek TUR, Tomáš Vácha BOR 
  
Hlavní funkcionáři:   ředitel závodu:   Otto Severýn  

hlavní rozhodčí:  Jiří Martan R1  
stavitel tratí:   Michal Horáček R2, Mirek Horáček R2  

 
Doplňující informace:  Závodníci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí a zároveň se zavazují dodržovat 

všechna platná protiepidemická opatření! 
 

mailto:vliob@email.cz
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20362


 
 
Tento závod Ještědského žebříčku se koná na území, které spravuje státní podnik 
Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně! 
 
 

Upozornění:  Zákaz vstupu do vyznačených prostor kempu (bude ohrazeno páskou). Cesta na 
start vede na začátku po příjezdové cestě do kempu. Buďte opatrní. 

 
 
 

 


