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POKYNY 

Novoborský pohár v orientačním běhu 2022 – jarní část 
Oblastní mistrovství ve sprintu 

4. závod jarního ještědského žebříčku mládeže 
4. závod ještědského žebříčku dospělých na krátké trati 

 

Datum a místo konání: sobota 9. dubna 2022, Sportovní hala TJ Jiskra Nový Bor  
          GPS: 50.7617156N, 14.5458756E 
          
50. 

  

Pořádající orgán: 

 

Ještědská oblast sekce OB ČSOS   

Pořádající subjekt: OOB TJ Stadion Nový Bor, z. s.   

 KOB Kamenický Šenov, z. s. 
 

  

Druh závodu:                         

 

Předpis: 

Závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol s rankingovým koeficientem 1,02. 
 

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Ještědské oblasti a Prováděcích předpisů 
k soutěžím Ještědské oblasti pro rok 2022. 
 

Centrum:  Nový Bor -  Sportovní hala TJ Jiskra, cesta do centra je povolená jen podle plánku níže. Příchod 

jinými cestami je zakázán!!! 

  

Parkování: Osobní auta – parkoviště u sportovní haly a přilehlá komunikace, další záchytné parkoviště (P2) viz 
plánek níže, prosíme závodníky, aby přijeli obsazenými auty a dodržovali příchod dle přiloženého 
plánku, nedodržení přístupové cesty se bude trestat diskvalifikací.  
Parkovné 20,- Kč bude vybíráno na místě. Dbejte pokynů pořadatelů.   
Autobusy – příjezd autobusem nahlaste pořadatelům předem. 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu: 0 – 300 m, P2 do 500 m 

Centrum závodu – start: 150 m, značeno nebude 

Cíl – centrum závodu: 200 m, značeno nebude 
 

Prezentace: V centru závodu od 10.00 – 10.30 hod. Dohlášky jen dle možností pořadatele za dvojnásobné 

startovné. Navýšení neplatí pro kategorie DH10L a P. 

Změny vyřešte emailem do 8. 4. Platby pošlete na účet, doklady si lze stáhnout z ORISu. Oddíly, 
které mají platby v pořádku, nemusí na prezentaci a těm oddílům, co prováděly platbu později, 
doporučujeme platební příkaz s sebou. 
Zapůjčení čipu registrovaným i neregistrovaným závodníkům 40,- Kč. 
U neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha na čip 800,- Kč, v případě ztráty čipu nebude 
záloha vrácena. 

  

Dětská školka: Pořadatelé zajišťuje hlídání dětí na dobu nezbytně nutnou.  

  

  

Kategorie:                mistrovské: H12, 14, 16, 18, 20, H21L, H35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 
                                     D12, 14, 16, 18, 20, D21L, D35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 
                                     nemistrovské: HD10L, H10, D10, H21K, D21K 
 

       F – dětský závod – zdarma v centru závodu v prostoru koupaliště 

Veřejné: T (tréninková) - trať na úrovni H18, střední obtížnost 
                 P (příchozí) - trať na úrovni D12, lehká obtížnost 

 

Systém ražení: Průchod kontrolami se značí systémem SPORTident. Během závodu budou krabičky SI nastaveny 

na bezkontaktní způsob ražení BEACON (včetně cílové). Umožňující je ražení do vzdálenosti 0,5m. 
Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují při oražení krabičky CHECK ve startovním koridoru. Při 

oražení cílové krabičky se čip vypne. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.  
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V případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě.  

V takovém případě závodník předá v cíli mapu rozhodčímu, který po provedení kontroly zařadí 

závodníka do výsledků závodu. 

Vyčítání čipů na shromaždišti, v případě odstoupení ze závodu je povinnost nechat čip také vyčíst. 

Čas se měří na celé sekundy. 

Startovní listina:  K dispozici v ORISU, dále bude vyvěšena v centru závodu. 

 
Start: 00 = 11 hod. 

Intervalový, kategorie P, T startují v libovolném čase 30 - 100 na startovací krabičku ve zvláštním 

koridoru. Na startu je závodník povinen provést vymazání a kontrolu čipu.  

 

Časový limit: 60 minut 

   

Cíl:  Fotbalový stadion v nedaleké blízkosti centra.  

 Mapy budou v cíli vybírány. 
Závodníci, kteří mají zapůjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí a vyčtení vracejí. 

Zakázané prostory: Zákaz vstupu na soukromé pozemky. Na trati je umělá překážka (jen u H21L), porušení se trestá 
diskvalifikací. 

 
 

Mapa: 
 

 

 

Nový Bor - západ, 1 : 4 000, E=2,5m, nová - stav březen 2022. Mapový klíč ISSprOM 2019-2, 

autorem je Jaroslav Lamač a Petr Beránek, formát A4. 

Mapy budou vytištěny na voděodolný materiál.  

 

Zvláštní map. symboly: Zelené kolečko = výrazný strom, malý strom, velký keř  

Černý křížek = jiný objekt (lavička, herní prvek, sušák na prádlo, sloup) 

Zelený křížek – vývrat 

Modrý čtverec – studna, vodní prvek 

 

Popisy kontrol:   V ORISU, webu závodu a na shromaždišti. Popisy nebudou vytištěny na mapě! 

Parametry tratí: 

 

 zveřejněny v systému ORIS 

 

Terén: městská zástavba 50% + park a terén 50% - doporučujeme boty se špunty 

 

WC, mytí: 

 

na shromaždišti  

Převlékání: V oddílových stanech, ve vlastních dopravních prostředcích nebo ve sportovní hale (na tribuně 

nebo v šatnách) 

 

Občerstvení: Po doběhu lahvička s vodou v hale. Prosíme, třiďte odpad! Komerční občerstvení k zakoupení 

v bufetu v hale v běžném rozsahu.  

 

Výsledky: 

 

Online na: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=22089 

Konečné výsledky budou umístěny v systému ORIS.  

Vyhlášení výsledků:  Bezprostředně po doběhnutí posledního závodníka před sportovní halou. Cca v 14h. Vyhlášeny 

budou všechny kategorie. 

Kategorie F: všichni závodníci po doběhu získají diplom a sladkou odměnu. 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=22089
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Jury: Bude stanovena v den závodu. 
 

Protesty: 

 

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB buď osobně či poštou na adresu:  

Petra Hanušová, Polevsko 197, 471 16 Polevsko 

 

Zdravotnická služba: 

 

Zdravotnická služba v průběhu závodu v centru závodu. 

 

 
Upozornění:  Žádáme závodníky o dodržování pořádku na shromaždišti a v jeho okolí.  

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provoz v této městské části nebude zastaven. 
Poučte, proto prosím své děti o rozhlédnutí před vstupem do vozovky a využívání chodníků. 
Pořadatelé i městská policie budou dohlížet na přeběhy v nejfrekventovanějších místech.  
Zákaz vstupu na fotbalové hřiště.  
 

 

Hlavní funkcionáři:  Ředitel závodu – Jiří Našinec 

Hlavní rozhodčí – Petra Hanušová R3 

Stavitelé tratí – Jan Hnízdil  

 

Krásné sportovní zážitky přejí pořadatelé! 
Plánek cesty z parkoviště do centra a pro příchod závodníků k centru 

 
 
 

 
Partneři závodu: 
 
 

 

 


