POKYNY
Mezinárodní Mistrovství České republiky ve
sprintu, Mistrovství Polska,
Německý pohárový závod
5., 6. a 7. závod Českého poháru ONE WAY cup a žebříčku A a B
(krátká trať, sprint, klasická trať), 5., 6. a 7. závod Německého
poháru, Veřejný závod
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Provedení
TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu
Datum
Sobota 18. 2. 2017 – Mistrovství ČR ve Sprintu (5. závod Českého poháru ONE WAY Cup, žebříčku A, B,
veřejný závod ve sprintu, Mistrovství Polska, 5. závod Německého poháru)
Sobota 18. 2. 2017 –Krátká trať (6. závod Českého poháru ONE WAY Cup, žebříčku A, B, veřejný závod na
krátké trati, Mistrovství Polska, 6. závod Německého poháru)
Neděle 19. 2. 2017 – Klasická trať (7. závod Českého poháru ONE WAY Cup, žebříčku A, B, veřejný závod
na klasické trati, Mistrovství Polska, 7. závod Německého poháru)
Centrum
Hotel Maxov, Josefův Důl. Hotel se nachází 6 km severovýchodně od Jablonce nad Nisou v sedle pod
Bukovou horou hned vedle silnice mezi Horními Lučany a Josefovým Dolem.
(GPS: 50,7640127N, 15,2355988E)
Kategorie:
Sobota 18. 2. 2017 – Sprint
Mistrovství ČR: D17, D20, D21, H17, H20 a H21
Veteraniáda ČR: D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75
Kategorie žebříčku A: D14, H14
Kategorie žebříku B: H21B
Ostatní kategorie: D12, H12, T5 – příchozí
Právo startu: v kategoriích D17, D20, D21, H17 a H20 všichni řádně přihlášení závodníci v souladu s
rozpisem M ČR. V kategorii H21 závodníci se soutěžní licencí E, A a B nebo MVT, I.VT a II.VT v běhu na
lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.
Sobota 18. 2. 2017 – Krátká trať
Kategorie Českého poháru ONE WAY cup v LOB: DE a HE
Kategorie žebříčku A: D14, D17, D20, D21, H14, H17, H20 a H21A.
V kategorii H 21A mohou startovat závodníci s licencí E, A nebo B platnou pro LOB do 30.4.2017.

Kategorie žebříčku B: H21B, H35, H45, H55, H65, H75, D35, D45, D55, D65
Ostatní kategorie: D12, H12, T5 – příchozí
Neděle 19. 2. 2017 – Klasická trať
Kategorie Českého poháru ONE WAY cup v LOB: DE a HE
Kategorie žebříčku A: D14, D17, D20, D21, H14, H17, H20 a H21A.
V kategorii H 21A mohou startovat závodníci s licencí E, A nebo B platnou pro LOB do 30.4.2017.
Kategorie žebříčku B: H21B, H35, H45, H55, H65, H75, D35, D45, D55, D65
Ostatní kategorie: D12, H12, T5 – příchozí
Systém ražení
Elektronický SPORTident. Půjčovné čipu stojí 40 Kč na závod. V případě nevrácení zapůjčeného čipu
budeme účtovat 800 Kč.
SI Air (SIAC) může být také použit, ale klasickým způsobem a to tak, že čip se při ražení strčí do otvoru v
krabičce.
Start
So:
Sprint
00 = 9:30 (intervalový)
So:
Krátká trať 00 = 13:30 (intervalový)
Ne:
Klasická trať 00 = 10:00 (intervalový)
Předpokládané časy vítězů dle pravidel LOB
Start má tři koridory. Mapy se na startu vydávají 1 min před startovním časem závodníka.
Časové limity
Sprint
45 min
Krátká trať 90 min
Klasická trať 180 min
Uzavření cíle
Sprint
12:30
Krátká trať 17:30
Klasická trať 15:30
Prezentace
V centru – hotel Maxov, Josefův Důl
Pá: 17. 2. 2017 od 19:00 do 21:00
So: 18. 2. 2017 od 07:30 do 08:30 a 12:30 – 13:30 (Krátká trať)
Ne: 19. 2. 2017 od 08:00 do 09:00
Tratě
Délky tratí jsou uveřejněny na stránkách závodu a vyvěšeny na shromaždišti.
Tratě kategorií D20, D21, DE, H17, H20, H21A,H21B, HE, H35 a H45 při závodě na krátké trati a všech
kategorií při závodě na klasické trati několikrát překonávají silnice 3. třídy. Přejezdy silnic jsou opatřeny
koberci.
Stopy
Stopy byly upravované na zmrzlém sněhu, takže v terénu nejsou tak zřetelné, jako kdyby byl prašan. Na
některých loukách je spoustu starých stop, nyní už lehce zasněžených, které za sebou zanechali soukromí
majitelé skútrů. Tyto stopy mají většinou tvar různých oblouků, jsou hlubší a vytvrdlé, takže se po nich
špatně jede. Není vyloučeno, že tito pitomci o víkendu vyrazí znovu.
Některé lesní cesty, po kterých vede stopa, jsou rozdupány od pěšáků a na zmrzlém sněhu se nám je
nepodařilo ideálně upravit. Dávejte tam tedy pozor, zvláště při sjezdech.
V některých místech v lese je sníh znečištěn od jehličí.

Terén
Typický jizerskohorský les, otevřené a polootevřené plochy (louky a louky s remízky), v nadmořské výšce
650 – 790 m.n.m.
Mapa
Mapy pro LOB, stav únor 2017), všechny ve formátu A4. Autor Jan Picek, www.mymaps.cz.
U Hnoje 1: 7500, E=5 m (sprint)
Karlov, 1:10000, E=5 m, (krátká trať)
Bramberk LOB 1:15000, E=5 m (klasická trať)
Staré mapy prostoru jsou vyvěšeny na shromaždišti.
Mapy se v cíli odevzdávají a budou vydávány v neděli 19.2. po odstartování posledního závodníka.
Zahřívací okruh
U hotelem Maxov. Bude značeno.
Stopy
Plná čára (šířka stopy více než 2 m) - čárkovaná čára (šířka 1,2 až 2 m) - stopa projetá lyžařem
Sprint
30 - 70 - 0 %
Krátká trať 30 - 70 - 0 %
Klasická trať 40 - 60 - 0 %
Zakázaný prostor
Veškerý prostor kromě bezprostředního okolí hotelu Maxov, zahřívacího okruhu a cesty na start.
Ubytování
V hotelu Maxov www.hotelmaxov.cz ve vlastních spacácích na zemi na koberci v konferenční místnosti
Cena ubytování ve vlastních spacácích pouze včetně polopenze činí 310 Kč za osobu a noc. Polopenze
zahrnuje snídani formou švédského stolu a klasickou večeři.
Ubytování ve školních třídách ve škole v Lučanech, cena 90 Kč za osobu a noc. Ve škole je k dispozici
kuchyňka a sprcha. Škola bude otevřena v pátek 17.2.2017 od 19:30 hod. Nutnost vyklizení školních tříd v
neděli 19.2.2017 do 9 hod. Adresa ubytování: Základní škola, Lučany nad Nisou 420, 468 71 Lučany nad
Nisou
GPS pozice školy: 50°44'30.163"N, 15°13'26.238"E

Ve škole není prostor na mazání lyží – zákaz mazání!!! – možnosti na přípravu lyží budou v centru.
Vzdálenosti – ubytování
centrum závodu – Lučany – 4 km
centrum závodu – Josefův Důl – 3 km
centrum závodu – Jablonec n. N. – 9 km
Parkování
V areálu hotelu Maxov nebo v bezprostřední blízkosti je zajištěno asi 60 parkovacích míst pro auta.
Závodníci ubytovaní v hotelu Maxov mají parkování zdarma, ostatní 50 Kč za den, autobus 150 Kč. Po
naplnění parkovacích ploch parkují auta na 400 m vzdáleném parkovišti směrem do Josefova Dolu vpravo
na louce. Rezervní parkoviště je na odstavném parkovišti asi 200 m před kostelem na Horním Maxově (GPS
50.7640983N, 15.2175047E), vzdálenost od centra 1800 m. Dodržujte pokyny pořadatelů! Vzhledem
k úzkým silnicím nelze parkovat jinde, navíc hrozí odtaženi!

Vzdálenosti
parkoviště – centrum 0 až 400 m
centrum – cíl po všechny dny 100 m
centrum – start sprintu 100 m
centrum – start krátké trati 1 km
centrum – start klasické trati 100 m
Převlékání
Pro převlékání je v hotelu Maxov k dispozici konferenční místnost o velikosti 40 m2. Kdo se sem nevejde,
tak musí využít vlastní dopravní prostředky. Na pokoje a do herny je zákaz vstupu v lyžařské obuvi. Doneste
si tedy sebou přezůvky.
Občerstvení
Tradiční tatraňácký bufet – koláče, obložené housky, čaj, káva
Ten, kdo si objednal sobotní oběd, dostane kupón, který odevzdá obsluze v hotelové restauraci. Platí se
obsluze.
Další nabídka jídel v hotelové restauraci
WC
V hotelu v přízemí (vstup pouze po přezutí) a 4 TOI TOI venku
Příprava lyží
Pouze v centru před vchodem na prezentaci, kde bude připravena elektrická zásuvka.
Terén
Typický jizerskohorský les, otevřené a polootevřené plochy (louky a louky s remízky), v nadmořské výšce
650 – 790 m.n.m.
Protesty
Doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či poštou na
adresu Jiří Rýdl, Hraničná 145, Janov nad Nisou, 468 11
Vyhlášení vítězů
Z důvodu televizního přenosu budou mistrovské kategorie D17, D20, D21, H17, H20 a H21 ve sprintu
vyhlášeny v sobotu ve 12:30.
Ostatní kategorie ve sprintu a krátká trať budou vyhlášeny v sobotu po závodech
Klasická trať: V neděli po skončení závodů, cca v 15:00
Upozornění
Závod probíhá v CHKO Jizerské hory, dodržujte návštěvní řád CHKO a pravidla pro LOB. Závod je
společný pro ČR a Německo
Partner závodu
Hotel Maxov www.hotelmaxov.cz
Jury
Jan Pecka
Milan Borovička
Přemek Škoda

Funkcionáři
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí:

Radovan Kunc
Jiří Rýdl R2
Přemek Škoda
Radovan Kunc

