
Rozpis 

3. závodu Ještědského žebříčku mládeže – podzim 2021 

6. závodu Ještědského žebříčku dospělých 2021 

 
 
 
Datum a místo závodu:  neděle 12. září 2021, Světlá pod Ještědem  Janův Důl – Camping 

2000 (upřesněno 21.8.2021), 50.7034111N, 14.9390783E 
Pořádající orgán:   Ještědská oblast sekce OB ČSOS  
Pořádající subjekt:   Slavia Liberec orienteering, z.s. 
Rozsah závodu:   závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00  
Soutěžní kategorie:   D10, D12, D14, D16, D18, D20 

H10, H12, H14, H16, H18, H20  
D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 
H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 
předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať 

Náborové kategorie:   D10L, H10L - fáborkované tratě pro děti bez doprovodu  
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem 
P (orientačně jednoduchá trať pro příchozí) 
T (tréninková trať, orientačně středně obtížná). 

Přihlášky:  přes systém ORIS http://www.orientacnisporty.cz/oris/, výjimečně 
mailem v povinném formátu na adresu vliob@email.cz nejpozději do 
5.9.2021, druhý termín s navýšením 50% do 9.9.2021 (navýšení 
neplatí HD10L, HDR). Pozdější přihlášky nebudou možné.  

Informace: Otto Severýn, tel. 608141939, otto.severyn@pm.me  
Vklady:    HD10L, HDR, HD10 -14, HD65-, P  90,-Kč/os  

HD16 – 60, T     130,-Kč/os  
Neregistrovaní v sekci OB ČSOS platí startovné +50% (mimo HD10L, 
HDR, P, T)  
Zapůjčení kontaktního SI-čipu 50,-Kč/os, v případě ztráty nebo 
nevrácení SI-čipu bude požadována náhrada 700Kč/čip.  

Úhrada:  do středy 9.9.2021 výhradně převodem na účet 2300069527/2010, 
variabilní symbol ve tvaru 12xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře 
ČSOS.  

 
 
Shromaždiště:    louka u lesa prostor kempu (upřesněno 21.8.2021) 
Prezentace:  pouze on-line (využijte mail vliob@email.cz), na shromaždišti jen 

výjimečně od 9,00 do 9,30 hodin (vyzvednutí zapůjčených čipů)  
Parkování:    50,-Kč/auto, dle pokynů pořadatele  
Šatny:     nebudou – využijte vlastní auta, možnost postavení klubových stanů  
Školka:         nebude provozována  
Vzdálenosti:    shromaždiště – start do 1500 m  

shromaždiště – cíl do 1500 m  
parkoviště – shromaždiště do 200 m  
bude upřesněno v pokynech 

Start 00:    od 10,00 – intervalový (kategorie HDR, P, T dle příchodu na start)  
Systém ražení:  SPORTident - bezkontaktní ražení včetně cílové krabičky, měření času 

na celé sekundy  



Mapa:  Druzcovský les – 1:10 000; E=5m – formát A3, stav 8/2021, mapový 
klíč ISOM 2017-2, mapa bude vodovzdorně upravena, autoři: Ivo 
Habán, Mirek Horáček  

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: Jiří Martan , U křížku 176, 463 52 
Osečná  

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! 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se 
souhlasem ředitele závodu. 
Finální informace budou v pokynech, vydaných v týdnu před závody. 
 

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.  
 
. 


