Pokyny 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
Typ závodu:
Krátká trať
Zařazení do soutěží:
1. závod Žebříčku B – Čechy západ
1. závod Ještědského žebříčku dospělých (JŽD) na krátké trati s rank. koeficientem 1,0
1. závod Ještědského žebříčku mládeže (JŽM) na krátké trati
závod počítaný do veteránského rankingu
Centrum závodů:
Ski Areál Dobrá Voda, Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
GPS: 50.7107722N, 15.1605653E
UPOZORNĚNÍ:
Centrum závodů neslouží ke shlukování lidí. Závodníci si zde mohou cestou na start odložit věci, bude
zde vyčítání a WC. Prezentace bude pouze online.
Parkování a příjezd:
Parkoviště 1 – omezené na Střelnici - https://mapy.cz/s/hamonasufe.
Parkoviště 2 – na veřejném parkovišti u Kauflandu - https://mapy.cz/s/nunagemuda.
V případě, že by i Parkoviště u Kauflandu bylo plné, nebojte se najít si místo k parkování v nedaleké
městské zástavbě.
Nebude vybíráno žádné parkovné.
UPOZORNĚNÍ 1:
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.
UPOZORNĚNÍ 2:
Příjezd do Jablonce z jihozápadu po E442 a následně po silnici č. 65 není možný z důvodu stavby silnice
na Rádelském mlýně. Průjezdný je pouze směr Liberec – Turnov (a naopak)
Vzdálenosti
centrum závodu – parkoviště 1: 650 m
centrum závodu – parkoviště 2: 600 m
centrum závodu – start: 700 m (převýšení 70 m)
centrum závodu – cíl: 0 m

Start:
Start 00=9:00. Kategorie HDR a měřeného tréninku (Dlouhá, Krátká, Fáborky) dle příchodu na start.
Cesta je vyznačena modrobílými fáborky.
Start je tvořený čtyřmi startovními koridory. V prvním se bude vybírat čestné prohlášení, v druhém bude
stát krabička s nulováním, v třetím CHECK, čtvrtý je startovní.
Karanténa:
Není - za poslední rok jí bylo více než dost
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
UPOZORNĚNÍ
V ORISu jsou zveřejněny přehledy přesunů mezi kategoriemi z důvodu nepřihlášení dotyčných závodníků
do Žebříčku B-Čechy západ respektive přináležení do jiné oblasti než Ještědské. Případný přeplatek na
startovném bude vrácen v dohledné době na účet, z kterého startovné na účet TJN přišlo.
Měřený trénink:
Měřený trénink je určený primárně pro závodníky, kteří nejsou přihlášení do žebříčku B-Čechy západ,
nejsou registrovaní za klub Ještědské oblasti, nebo se cítí jako začátečníci. Připravená je trať Dlouhá
(úroveň H20), Krátká (úroveň DH12) a Fáborky. Start bude libovolný na startovní krabičku.
Parametry tratí
Zveřejněny v IS ORIS
Systém ražení:
Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON včetně
cílových jednotek (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují
při oražení krabičky CHECK ve startovním koridoru. Při oražení cílové krabičky se čip vypne. V případě
poruchy jednotek SI na kontrolách, je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do
vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen předat ke kontrole v cíli.
Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončil. Čas je měřen s
přesností na celé vteřiny. Na prezentaci je možné v omezené míře zapůjčit čip
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.
Mapy nebudou v cíli vybírány. Dodržujte prosím fair play.
Zvláštní mapové symboly

Popisy kontrol:
Budou zveřejněny v IS ORIS a také natištěny na mapě.
Terén:
Horský les s kameny, skalkami a kupkami. Místy hustníky a středně hustá síť cest.

UPOZORNĚNÍ
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.
Závodní prostor
Veškerý prostor závodní mapy mimo značenou cestu na start. Závodníkům je povolen vstup do
závodního prostoru pouze v časovém intervalu mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem.
Povinné úseky
Start – začátek orientace
Sběrná kontrola – cíl
UPOZORNĚNÍ
Tratě D21L, H20C, H20B, H21K, H21L, H35C, H35B a trať měřeného tréninku Dlouhá překonávají v
obou směrech po lávce silnici I/65. Použití lávky je povinné, je zakázáno vstupovat na tuto silnici.
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.
Čestné prohlášení COVID-19
Každý závodník je povinen si ještě před závodem vyplnit čestné prohlášení, které je možné nalézt na
stránce závodu v ORISu, v složce Dokumenty. Tím stvrzuje, že buď
● absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem.
● absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem.
● byl očkován proti onemocnění COVID-19.
● prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, zároveň uplynula nutně daná doba jeho
izolace
● a současně nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19.
Přesné podmínky pro účast na závodě v Čestném prohlášení COVID-19. Čestné prohlášení se odevzdává
k prvním startovním koridoru.
Dětský závod, dětská školka:
Nebude.
Občerstvení:
Nebude z hygienických důvodů zajištěno, a to ani v cíli.
Ubytování:
Nebude
WC:
V centru závodů budou k dispozici mobilní toalety ToiToi
První pomoc:
V cíli.
Předpokládané časy vítězů:
V souladu se Soutěžním řádem JO a sekce OB ČSOS pro rok 2021.

Časový limit:
90 minut
Výsledky a vyhlášení vítězů:
Výsledky budou zveřejněny pouze on-line, vyhlášení vítězů nebude.
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.
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)
Jury:
Dominika Pachnerová (CHA)
Šárka Sokolářová (TUR)
Stanislav Bradáč (LLI)
Informace:
ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6544
Změny v přihláškách: zbtatran@seznam.cz
kontaktní osoby:
organizace – Marek Novotný +420724569652
sportovní záležitosti – Jan Balogh +420773236846
Martin Janata +420723013421
Prodej
Poblíž centra závodu budou mít své stánky Bohoušek a Kazboš. Možnost nákupu orienťáckých potřeb
všeho druhu
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Marek Novotný (R3)
Jan Balogh (R3)
Martin Janata (R1)
Martin Posselt ml. (R3)
Martin Posselt st. (R1)

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

