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7. a 8. kola žeb říčku B Čechy, rankingového závodu s koeficientem 1,04 a ve řejného závodu v 
orienta čním b ěhu  
 
Závody žebříčku B Čechy se konají jako součást Světového poháru OB. Zveme všechny závodníky ke 
sledování dopoledního závodu. Připravili jsme pro vás mimo jiné velkoplošnou obrazovku, kde 
budeme promítat záběry České televize z průběhu závodu, včetně přenosu Track-Track. Věříme, že 
se nám společně podaří vytvořit tu správnou diváckou atmosféru. Těšíme se na Vás. 
 

Datum 

 

sobota 24. září 2011 – krátká trať 

neděle 25. září 2011 – klasická trať 

 

Pořádající orgán  

 

Český svaz orientačního sportů 

 

Pořádající subjekt Slavia Liberec orienteering (VLI) 

Funkcioná ři 

ředitel:     Michal Matějů 

hlavní rozhodčí:   Miroslav Horáček R2 

stavitel tratí: krátká trať:   Michal Horáček R2, Jakub Škoda 

                    klasická trať:  Michal Horáček R2, Petr Henych R3 

Centrum 
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,  
GPS souřadnice: 50°43'34.121"N, 15°4'0.436"E 

Parkování 

Na parkovišti u centra závodu dle pokynů pořadatele. Do 9:30 je možné 
zaparkovat přímo v areálu závodu, poté bude k dispozici parkoviště 400 
metrů od shromaždiště.  

V sobotu bude vybíráno parkovné 40,- Kč za auto na oba dny.  

Vzdálenosti                    

parkoviště – centrum  0 - 400 metrů 

centrum – ubytování 4 km 

sobota           centrum – start  500 metrů 

                         centrum- cíl   450 metrů 

neděle         centrum – start  1500 metrů 

                         centrum – cíl  0 metrů 

Prezentace 

sobota  11:00 - 13:00 hod. v centru závodu 

neděle 10:00 - 11:00 hod. v centru závodu 

Možnost dodatečné  přihlášky  za dvojnásobný vklad do naplnění vakantů 
(kromě kategorie DH 21 A,B), veřejný závod v kategoriích DH 10C, 
DH12C, P2 a tréninkové tratě P4 a P6 neomezeně za startovné 70,- Kč. 

 

Popisy kontrol Výdej v centru závodu u informačních tabulí. Upozornění: Dle pravidel IOF 
u objektů velikosti 1m není uvedena jejich velikost. U skalnatých srázů 
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není použit upřesňující popis „pata“.  

Upozorn ění: Z důvodu sjednocení organizace závodů ŽB a SP je na 
mapách a v popisech kontrol použito názvů: 

Krátká trať = Middle 

Klasická trať = Long 

Popis terénu 
Kopcovitý s množstvím údolíček a hřbítků, v některých oblastech terénní 
detaily vzniklé v důsledku dřívější těžby, s kameny a skalními srázky, s 
hustou sítí cest a pěšin, s dobrou viditelností a průběžností. 

Mapa 

sobota 1: 10 000 

neděle 1: 15 000 pro kategorie DH14B – DH40B 

             1: 10 000 pro ostatní kategorie  

E=5 m, stav léto 2011, mapovali: Ivo Habán, Martin Lejsek, Miroslav 
Horáček, mapový klíč ISOM 2000, mapa bude vodovzdorně upravena, 
formát A4. 

zvláštní mapové značky: význačný strom O, vývrat x 

Upozornění: 

U tratí DH14B – DH 40B (1:15 000) jsou na mapách natištěna pořadová 
čísla kontrol v menší velikosti, za což se omlouváme. 

Zakázané prostory 
Veškeré lesní prostory, kromě pořadatelem vyznačených cest na start, 
jsou zakázaným prostorem; plán areálu s vyznačeným zakázaným 
prostorem je níže.  

  

Systém ražení 

Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze 
jednou).  

V případě selhání SI použijte na mapě políčka R pro ražení kleštěmi. 
V případě ztráty nebo nevrácení půjčeného čipu bude požadována 
náhrada 700 Kč. 

Start 00 

sobota   14:30 hod. intervalový 

neděle              12:00 hod. intervalový  

Kategorie DH 10C, P2, P4 a P6 startují po oba dny na libovolný čas ve 
zvláštním koridoru se startovací krabičkou od času 00 do 120 min. Cesta 
na start je vyznačena modrobílými fáborky. 

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

 

Upozornění pro HD10C a T2 – Pro usnadnění malým závodníkům jsou na 
některých cestách umístěny smějící se a mračící se smajlíci. 

 

Jdeš správně 

Jdeš špatně 



 

P O K Y N Y 

 

 

Cíl 
sobota, neděle - závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, vyčítání 
a mezičasy v cíli, mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte pravidlo fair 
play! 

Časový limit 
sobota  90 min 

neděle       150 min 

Zdravotní služba v cíli 

Dětský koutek Je umístěn poblíž prezentace a bude k dispozici od 10:00.  

Výsledky 
Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Oficiální výsledky 
na - www.owcliberec2011.cz. 

Vyhlášení výsledk ů 
Průběžně od 17:00 dle pokynů pořadatele, bude i upřesněno rozhlasem. U 
žákovských kategorií DH10C, DH12C, DH14B a DH21A budou vyhlášeni 
tři nejlepší, u ostatních kategorií pouze vítězové. 

Občerstvení V cíli voda a na občerstvovacích stanicích na trati voda a iontový nápoj 

WC, mytí 
V areálu shromaždiště, k dispozici pevné záchody, mobilní TOI-TOI buňky, 
voda a mycí žlaby – viz plánek. 

Jury 

Konopáč Jiří TUR 

Mrázková Ivana DKP 

Netuka Jan SHK 

Protesty 
Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty 
proti oficiálním výsledkům na adresu: Miroslav Horáček, Liberecká 39, 463 
31 Chrastava. 

Předpis 
Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB 2011. 

Ubytování 

Pořadatel zajišťuje pouze ubytování ve třídách základní školy U Školy 222/ 
6 Liberec 

v pátek je tělocvična přístupná od 19:00, v sobotu od 17:00. V sobotu a v 
neděli je třeba opustit prostory tělocvičny do 9:00. Na prezentaci oddíly 
obdrží ubytovací poukazy a plánek Liberce s vyznačeným ubytování. 
Prosíme, dodržujte ve všech prostorech školy čistotu a pořádek. 

Stravování 
V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím 
sortimentem.  

Informace Na stránkách závodu SP 2011 - www.owcliberec2011.cz. 

Upozorn ění 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo 
propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. 
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