
P O K Y N Y 
k 11. závodu Ještědského žebříčku dospělých a mládeže, rankingovému závodu s 

koeficientem 1.0 a veřejnému závodu v orientačním běhu na krátké trati 
 

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 

Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering (VLI) 

Datum: sobota 3. října 2015 

Typ závodu: jednorázový denní závod na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

Centrum: horní plocha parkoviště a přilehlá louka nad konečnou tramvaje č. 3 v Liberci - Horním 
Hanychově, GPS souřadnice 50.7375050N, 15.0111033E. Na louce je možné stavět klubové stany. 

Doprava: 

• pěšky: asi 150 m na západ od konečné stranice tramvaje Horní Hanychov (linka č. 3, v době 
závodu jezdí v intervalu 10 minut) resp. 200 m na západ od stanice autobusu Liberec, Horní 
Hanychov (linky z Liberce na Křižany resp. Stráž pod Ralskem) 

• na kole: asi 600 m na západ od páteřní cyklostezky č. 14 Odra – Nisa 

• autem: sjezd z R35 u obchodního centra Nisa (nebude značeno) a dále 2.5 km na západ po 
hlavní silnici směr Světlá pod Ještědem až k odbočce na parkoviště (ta značená bude). 
Parkování aut na horní ploše parkovacího domu (přímo v centru závodu), vybírá se parkovné 40 
Kč. Nejezděte na spodní parkovací plochu, ta zůstává v komerčním provozu pro neorienťácké 
návštěvníky Ještědu za 100 Kč na den. 

Vzdálenosti: centrum – start 1400 m (převýšení 140 m), značeno modrobílými fáborky, centrum – 
cíl 200 m, značeno červenobílými fáborky. 

Popis terénu: kopcovitý, podhorský se středně hustou sítí cest a pěšin, kromě některých pasek a 
spodní části prostoru téměř bez podrostu. S výjimkou několika hustníků v úvodní části trati jde o les 
s dobrou viditelností a průběžností. 

Mapa: Palouček, 1:10 000, E= 5m, velikost A4, autor Miroslav Horáček, stav září 2015, nebude 
vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici PE obaly. 

Zvláštní mapové značky: hnědý křížek = plošinka, zelený křížek = vývrat, černý křížek = jiný 
umělý objekt 

Zakázané prostory:  zakázané jsou veškeré lesní prostory na jih od silnice Hanychov – Výpřež až 
k Panskému lomu včetně, s výjimkou pořadatelem vyznačené cesty na start. 

Prezentace: v den závodu 8:30 - 9:30 h na shromaždišti, do kategorie příchozích až do 10:30 h. 

Kluby se správně uhrazeným startovným na prezentaci nemusí (přehled uhrazených plateb bude 
průběžně doplňován v systému ORIS). 

• Soutěžní kategorie: Dodatečné  přihlášky jen podle možností pořadatelů na volná místa ve 
startovní listině a za vklad zvýšený o 50%. Pro závodníky neregistrované v sekci OB ČSOS je 
vklad zvýšený o dalších 50% ze základu. 

• Kategorie příchozích: H10L (liniová trať pro děti do 10 let bez doprovodu, vklad 40 Kč), HDR 
(liniová trať pro děti s doprovodem, vklad 40 Kč), P (orientačně jednoduchá trať pro příchozí, 
vklad 45 Kč), T (tréninková trať, orientačně středně obtížná, vklad 80 Kč), F (jednoduchá trať 
pro nejmenší děti v blízkosti shromaždiště, běží se bez čipu a přihlášky jsou přímo v místě 
startu, vklad 0 Kč). 

Popisy kontrol: jen v centru závodu u informačních tabulí. Na mapě vytištěné nejsou. 



Systém ražení: elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou).  
Závodníci bez vlastního čipu si mohou pronajmout čip od pořadatele za poplatek 30 Kč. Při ztrátě 
pronajatého čipu jsou povinni uhradit pořadatelům jeho cenu (700 Kč) 

Start: 00 = 10:00 hod., intervalový. Kategorie HDR, P a T  startují  na libovolný čas v rozmezí 00 
až 90 (10:00 až 11:30) ve zvláštním koridoru, kde je nutné použít startovací krabičku. 

Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 min před svým startem. V příslušném 
koridoru je povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu, po startu je povinný úsek 100 
m k mapám a pak dalších 50 m na mapový start (začátek orientace), označený v terénu lampionem. 

Cíl: závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. Vyčítání čipů s mezičasy je v centru. Mapy 
se v cíli neodevzdávají, prosíme o dodržování pravidel fair play (neukazovat mapu jiným 
závodníkům ještě před jejich startem). 

Časový limit: 90 minut 

Zdravotní služba: na shromaždišti 

Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky budou 
zveřejněné na web závodu http://vlio.cz/oz151003 a v systému ORIS. 

Vyhlášení výsledků: průběžně od 12:30 dle pokynů pořadatele. U žákovských kategorií DH10, 
DH10L, DH12, DH14 a DH21L budou vyhlášeni tři nejlepší a všichni v kat.HDR.  

Občerstvení: po závodě na shromaždišti voda, další občerstvení bude možné zakoupit 
v pořadatelském bufetu.  

WC: pouze v centru závodu 

Mytí: na okraji shromaždiště, k dispozici hadice s vodou a lavory.  

Školka: bude organizována na dobu závodu na shromaždišti. Nenechávejte své děti ve školce déle, 
než je nezbytně nutné, děkujeme! Poblíž školky bude závod pro nejmenší (F). 

Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační 
činnosti je možno pouze se souhlasem ředitelky závodu. 

Varování: prostorem závodu probíhají sjezdové trasy pro horská kola (Bikepark Liberec). Všechny 
tratě budou tyto trasy v úvodní části závodu křižovat. Bikerské trasy se nacházejí poblíž sjezdovky,  
v terénu jsou ohraničeny žlutými páskami a nevedou po nich ideální postupy na žádné z tratí. Přesto 
prosím dbejte zvýšené opatrnosti. S bikery dojíždějícími k dolní stanici lanovky nebo parkovišti se 
můžete střetnout i po závodě, bezprostředně za cílem  a při zpáteční cestě do centra. 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty proti oficiálním 
výsledkům písemně na adresu: Petr Henych, Krásnohorské 962, 46001 Liberec 1 do 17.10.2015 

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů 

k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2015. 

Jury: Bílý Petr - LTP, Krafková Lucie – TUR, Peterka Vojtěch – LLI. 

Funkcionáři: ředitelka závodu: Jana Kolaja Ehlerová R3, hlavní rozhodčí: Petr Henych R2, stavitel 
tratí: Tomáš Kobr  R3. 

 


