
Český svaz orientačních sportů
POKYNY – LOB
Česko – polský SKI-O 2012

Mistrovství ČR na klasické trati
5. a 6. závod ČESKÉHO POHÁRU a ŽEBŘÍČKU A a B na klasické a krátké trati
6. a 7. závod MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV

Pořadatel: Slavia Liberec orienteering

Centrum závodu: Jakuszyce (Polsko), restaurace Bombaj (cca 700 m od sportovního areálu směrem Sklarska Poreba 
vlevo u hlavní silnice) 

Klasifikace a program 
závodů:

Sobota 4. února 2012: Mistrovství ČR na klasické trati, Český pohár a žebříček A a B, Mistrovství ČR 
družstev
Neděle 5. února 2012: Český pohár a žebříček A a B na krátké trati, M ČR družstev

Předpokládané časy: Podle pravidel LOB, článek 13. 2. Pro long (4.2.) a middle (5.2.)

Klasifikace stop Plná tlustá: 6-8 m upravena rolbou
Plná tenká: 3-4 m upravená skútrem 
Čárkovaná: cca 1-2 m upravená skútrem
Poměr stop: 58:2:40

Prezentace Sobota 4. února od 9:00 do 10:00 hod. v centru závodu

Start 00 Sobota 4. února v 11:00 hod. intervalový 
Neděle 5. února v 10:00 hod. intervalový
Mapy na startu jsou značeny pro české (D,H) i polské kategorie (K,M). Buďte pozorní při odebírání 
mapy:

Systém ražení: SportIdent. Cíl se razí na cílové čáře. V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do 
určených políček na mapě nebo do náhradní průkazky (možno vyzvednout na prezentaci)
Vyčítání SI v centru závodu

Vzdálenosti: Parkoviště (oba dny) – centrum závodu 0 - 900 m

Centrum závodu - cíl sobota 
                               neděle

1 500 m
2 600 m

Centrum závodu – start sobota klasická trať 2 300 m / 150m

Centrum závodu – start neděle krátká trať 2 500 m / 80m

ZŠ Lučany - centrum závodu 25 km

Důležité Cesta na start vede oba dny kolem cíle.
V sobotu vede cesta na start po závodní trase Světového poháru – dodržujte pouze vytyčenou trasu. 
Přísný zákaz jezdit na závodní trati mimo cesty na start a z cíle!!!!
POZOR – v sobotu prudké stoupání – nechte si dostatek času na cestu.
Buďte ukáznění a nevstupujte do uzavřených stop. Nedodržení značené trasy je důvod k diskvalifikaci. 

Parkoviště: Provoz parkoviště zajišťují správci parkoviště 

Ceny za parkování Osobní auto 8-10 PZL nebo cca 60-80 Kč / den

Převlékání a příprava 
lyží:

Na stadionu probíhá tzv. „průba „ na Světový pohár. Proto jsou omezené možnosti převlékání v obou 
dnech. K dispozici je malá místnost 150 m od restaurace Bombaj – vedle benzinové pumpy.
Doporučujeme převlékání ve vlastních dopravních prostředcích. 
Příprava lyží v ZŠ Lučany jen v určeném prostoru.

Terén Horský, místy otevřený prostor. Okolí centra jsou standardní běžecké tratě. Nadmořská výška prostoru 
je 825 až 1000 m.
V zájmu vlastní bezpečnosti nepřejíždějte potoky mimo vyjeté stopy.

Mapy: "Jakuszyce 3", měřítko 1:15 000 (klasika) a 1:10 000 (krátká), ekvidistance 5 m. Stav 1/2012, 
zpracoval Damian Dutkievicz. Částečná revize 1/2012. Porosty jsou zmapovány přibližně.

Občerstvení: Na trati: sobota na kontrole č.45 pro kategorie H21, H21B, H20, H35, H45, D21 cca na 50-70 % trati
V cíli obou závodů
V restauraci v centru a na stadionu.

Ubytování 
zajišťované 
pořadatelem:

Pátek 3. 2. 2012 ubytování ve třídách v ZŠ Lučany od 19:00 do 9:00 ráno
Sobota 4. 2. 2012 ubytování ve třídách v ZŠ Lučany od 16:00 do 9:00 ráno

Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč. 
Adresa, na kterou je možné zasílat případné protesty proti výsledkům, je: Libor Bednařík, Aloisina 
výšina 632/108, 460 15 Liberec 15, LiBe@post.cz.

Vyhlášení výsledků: Sobota - proběhne po skončení závodů na stadionu v 15:00 hodin
Neděle – bude upřesněno

Předpis: Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS. Rozpis schválila soutěžní komise 
LOB dne 15. 1. 2012.

Výsledky Výsledky budou vyvěšovány v centru.
Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na internetu na stránce pořadatele.

WC V prostorách šatny (viz odstavec převlékání a příprava lyží).

Možnosti tréninku Na stopě upravené rolbou směr SV (od centra směrem na Sklarskou Porebu)mezi silnicí a železniční 
tratí). 



Po závodě je možné se pohybovat po turistické cestě od stadionu kolem střelnice souběžně se železniční 
tratí směr Harrachov Ostatní směry jsou prostor závodů LOB.

Jury závodu Venhoda Milan (SJI), Košárek Pavel (JAM), Rygl Miroslav (TBM)

Funkcionáři závodu: Ředitel závodů: Přemek Škoda

Hlavní rozhodčí: Libor Bednařík

Stavitel tratí: Petr Mareček, Přemek Škoda

Delegát: Jan Pecka

Informace: Viz http://www.vlio.cz/lob2012

Startovní listina a pokyny budou uveřejněny na internetové stránce závodu.

Upozornění Závody probíhají v turisticky aktivní oblasti. Dávejte prosím pozor na kolize s ostatními lyžaři. Závodníci 
se zúčastňují na vlastní riziko, případně na riziko jejich zákonných zástupců.

Parametry tratí Kategorie Klasická trať Krátká trať

D14 5,1/8 3,8/9

D17 7,2/12 6,1/10

D20 9,0/16 7,1/14

DE xxx 8,6/16

D21 11,7/22 7,5/13

D35 9,9/12 6,6/11

D45 8,4/13 5,9/11

D55 6,4/11 5,2/10

H14 6,0/10 4,5/10

H17 9,9/16 7,8/17

H20 13,3/19 8,7/16

HE xxx 10,8/19

H21 17,7/30 xxx

H21A xxx 9,5/19

H21B 12,0/15 8,5/13

H35 13,2/20 8,9/16

H45 11,8/16 7,2/13

H55 10,6/14 6,6/13

H65 8,8/14 5,9/11

TP 10,1/12 7,9/10

Libor Bednařík, hlavní rozhodčí                                                                                                             Přemek Škoda, ředitel závodu




