
Rozpis závodu

„Petit Prix 2021“
1. závod Žebříčku B-Čechy západ

1. závod Žebříčku Ještědské oblasti

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořadatel:
OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou (TJN)

Datum:
Neděle 30. května 2021

Centrum závodů:
Ski Areál Dobrá Voda, Jablonec nad Nisou
GPS: 50.7107722N, 15.1605653E
Centrum závodů neslouží ke shlukování lidí. Závodníci si zde mohou cestou na start odložit věci, bude zde
vyčítání a WC. Prezentace bude pouze online.

Typ závodu:
Krátká trať

Účast:
Mohou startovat pouze závodníci přihlášení do žebříčku B-Čechy západ a registrovaní závodníci z
klubů Ještědské oblasti. Ostatní mají možnost se zúčastnit měřeného tréninku - viz  položka níže.
Všichni závodníci musí v 1. koridoru na startu předložit vyplněné čestné prohlášení (bude zveřejněno v
IS 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 (!)

Kategorie:
Žebříček JO: HDR, D10L, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21K, D21L, D35C, D40C, D45C, D50C, D55C,
D60C, D65C, D70C, D75C, H10L, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21K, H21L, H35C, H40C, H45C,
H50C, H55C, H60C, H65C, H70C, H75C, H80C.

Žebříček B - Čechy západ: D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B,
D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B

Poznámka k výběru kategorie:
Přihlášení závodníci z Ještědské oblasti do podkategorie počítané do ŽB (označeny „B“) budou počítány
i do výsledků ŽJO v dané věkové kategorii.

Přihlášky:
Přes přihláškový systém ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6544, výjimečně e-mailem v
povinném formátu na adresu zbtatran@seznam.cz nejpozději do pondělí 24. května 23:59. Poté se již
nelze přihlásit. Přihlašujete se do startovních vln.

Vklady:
Žebříček JO
HDR, DH10L, DH10C, DH12C, DH14C, DH65C, DH70C, DH75C, H80C 80 Kč
DH16C – DH60C 110 Kč
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Žebříček B
DH14B 150 Kč
DH60B a starší 170 Kč
Ostatní podkategorie B 190 Kč

Měřený trénink
Krátká, Dlouhá 120 Kč

Měřený trénink:
Připravujeme dvě tratě měřeného tréninku pro ostatní zájemce: Krátká (úroveň D14), Dlouhá (úroveň
H20). Start bude libovolný - na startovní krabičku. V případě většího množství lidí na startu dodržujte
vzdálenost mezi jednotlivými účastníky. Vklady zasílejte stejně jako u ŽJO a ŽB. Přihlášky na tento
trénink jsou ale oddělené, přihlašujte se skrz IS ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6546

Forma úhrady:
Do středy 26. května na účet číslo: 960640339/0800, VS 99+číslo oddílu podle adresáře ČSOS nebo
ORISu.

Prezentace, dotazy:
Pouze online - zbtatran@seznam.cz

Start:
Intervalový po vlnách po 30 min. (výběr je přímo v IS ORIS), start 00=9:00
Kategorie HDR dle příchodu na start.

Systém ražení:
Sportident – elektronický. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použitý dvakrát. Označovací jednotky
systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON.

Mapa:
Dobrá Voda 2021,  1 : 10 000, ekv. 5 m, ISOM 2017-2, stav květen 2021, formát A4.
Hlavní kartograf: Jan Picek. Mapy budou vytištěny technologií ofset na voděodolný materiál Pretex.

Terén:
Horský les s kameny, skalkami a kupkami. Místy hustníky a středně hustá síť cest.
(!) Na některých místech stále probíhá těžba dřeva, proto dbejte zvýšené opatrnosti. Z tohoto důvodu se
může stát, že i čerstvě revidovaná mapa nebude obsahovat některé drobné změny porostů.

Covidová opatření:
● Nejezděte na závody, pokud se nebudete cítit dobře.
● Mimo čas strávený na trati mějte neustále nasazenou roušku či jiné zakrytí úst.
● Na start jděte přímo z místa vašeho parkování na svůj startovní čas, v centru závodu zůstávejte

pouze na nezbytně nutnou dobu
● Dodržujte dostatečně bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.
● Po doběhu opusťte prostor cíle.
● V centru si pouze vyčtěte čip, nezdržuje se zde a odjeďte co nejdříve domů.
● Přihlášením na závod souhlasíte s dodržováním těchto pravidel.

Dětský závod, dětská školka:
Nebude.

Vzdálenosti:
centrum závodu – parkoviště: 650 m
centrum závodu – start: 700 m
centrum závodu – cíl: 0 m
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Parkování:
Parkoviště 1 – omezené (na Střelnici - https://mapy.cz/s/hamonasufe).
Parkoviště 2 – na veřejném parkovišti u Kauflandu do 500 m od centra závodu -
https://mapy.cz/s/nunagemuda.
Upozornění! Cesta z parkoviště 2 do centra závodu kříží silnici I. třídy. Překonejte ji prosím na
přechodu pro chodce a pak se držte po levé straně - tak, jak je to znázorněno v odkazu:
https://mapy.cz/s/fobosohope.
Nebude vybíráno žádné parkovné, podrobný plánek bude součástí také pokynů.

Občerstvení:
Nebude z hygienických důvodů zajištěno, a to ani v cíli.

Popisy kontrol:
Budou zveřejněny v IS ORIS a také natištěny na mapě.

Výsledky a vyhlášení vítězů:
Výsledky budou zveřejněny pouze on-line, vyhlášení vítězů nebude.

Protesty:
Doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či e-mailem
na adresu: m.janata@atlas.cz (Žebříček B) nebo bgh.jenda@gmail.com (Žebříček JO)

Další informace:
Veškeré informace najdete v ORISu.

Předpokládané časy vítězů:
V souladu se Soutěžním řádem JO a sekcí OB ČSOS pro rok 2021.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JO a sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím JO
a sekce OB pro rok 2021.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na
webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie
a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na
akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na
závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s
fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu: Marek Novotný (R3)
Hlavní rozhodčí: Jan Balogh (R3) - ŽJO

Martin Janata (R1) - ŽB
Stavitel tratí: Martin Posselt ml. (R3) - ŽJO

Martin Posselt st. (R1) - ŽB

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p a statutární město Jablonec nad Nisou.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 19. 5. 2021.
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