Mezinárodní Mistrovství České republiky na
klasické trati, Německý pohárový závod
3., 4. a 5. závod Českého poháru ONE WAY cup a žebříčku A a B
(krátká trať, sprint, klasická trať), 6., 7. a 8. závod Německého
poháru, Veřejný závod
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Provedení
TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu
Datum
Sobota 6. 2. 2016 – Krátká trať (3. závod Českého poháru ONE WAY Cup, žebříčku A, B, veřejný závod
na krátké trati, 6. závod Německého poháru)
Sobota 6. 2. 2016 – Sprint (4. závod Českého poháru ONE WAY Cup, žebříčku A, B, veřejný závod ve
sprintu, 7. závod Německého poháru)
Neděle 7. 2. 2016 – Mistrovství ČR na klasické trati (5. závod Českého poháru ONE WAY Cup, žebříčku
A, B, veřejný závod na klasické trati, 8. 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 6. 2. 2016 – Krátká trať
Kategorie Českého poháru ONE WAY cup v LOB: DE a HE
Kategorie žebříčku A: D14, D17, D20, D21, H14, H17, H20 a H21.
V kategorii H 21A mohou startovat závodníci s licencí E, A nebo B platnou pro LOB do 30.4.2016.
Kategorie žebříčku B: H21B, H35, H45, H55, H65, H75, D35, D45, D55, D65
Ostatní kategorie: D12, H12, T5 – příchozí
Sobota 6. 2. 2016 – Sprint
Kategorie Českého poháru ONE WAY cup v LOB: DE a HE
Kategorie žebříčku A: D14, D17, D20, D21, H14, H17, H20 a H21.
V kategorii H 21A mohou startovat závodníci s licencí E, A nebo B platnou pro LOB do 30.4.2016.
Kategorie žebříčku B: H21B, H35, H45, H55, H65, H75, D35, D45, D55, D65
Ostatní kategorie: D12, H12, T5 – příchozí
Neděle 7. 2. 2016 – Klasická trať
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.

Systém ražení
Elektronický SPORTident Air. Na kontrolách budou použity klasické „letní“ krabičky se spínacím dosahem
40 cm. Čipy budou vydávány při prezentaci a každému závodníkovi bude přidělen jeden čip na všechny tři
závody.
Čip bude bez pásku, tak jak ho nyní půjčuje SPORTident. Počítejte s tím a přineste sebou věci na upevnění
(izolepa či jiná lepicí páska apod.). Pokud chcete vyloučit riziko ztráty čipu, můžeme pro vás zakoupit
originál pásky pro upevnění čipů na zápěstí od SPORTidentu, Cena je 30 Kč za kus a pásek vám zůstane
třeba na příště. Požadavek na počet pásků uveďte do přihlášky. V případě ztráty nebo zničení SIAC čipu
budeme účtovat částku Kč.
Přestože se počítá s použitím SPORTidentu Air, vzhledem k platnosti Murphyho zákonů si také přivezte
svoje vlastní čipy.
Start
So:
Krátká trať
00 = 9:30 (intervalový)
So:
Sprint
00 = 14:30 (intervalový)
Ne:
Klasická trať 00 = 10:00 (intervalový)
Předpokládané časy vítězů dle pravidel LOB
Přihlášky
Přes přihláškový systém „ORIS“ http://oris.orientacnisporty.cz/ – na každý den zvlášť, nebo výjimečně na
adresu tatranjablonec@email.cz
1. termín do 27. 1. 2016, 23:59
2. termín do 1. 2. 2016, 23:59 + 50% navýšení
Další přihlášky pouze na místě +100% navýšení vkladu a o jejich zařazení do závodu rozhoduje pořadatel,
dle možností volných míst!
Startovné
Sprint
Krátká trať
Klasická trať

Kategorie
Kategorie D/H17D/H12, D/H14,
D/H21, D/H35 – D/H55
D/H 65, H75
145 Kč
95 Kč
175 Kč
95 Kč
205 Kč
95 Kč

Platby provádějte bezhotovostně na účet 960640339/0800, potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na
prezentaci. Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. Termín pro přihlášky platí také pro
připsání platby na účet pořadatele.
Prezentace
V centru – hotel Maxov, Josefův Důl
Pá: 5. 2. 2016 od 19:00 do 21:00
So: 6. 2. 2016 od 07:30 do 08:30 a 13:00 – 14:00 (Sprint)
Ne: 7. 2. 2016 od 08:00 do 09:00
Ubytování
Hotel Maxov www.hotelmaxov.cz disponuje 86 lůžky a 19 přistýlkami. Rovněž nabízí spaní ve vlastních
spacácích na zemi na koberci v místnosti pro 25 osob. Rezervace na office@hotelmaxov.cz minimálně na dvě
noci a se zálohou 50%, týden před závody se zálohou 100%. Platební karty nejsou při placení v hotelu akceptovány.

Pořadatel zajišťuje ubytování pouze ve školních třídách ve škole v Lučanech, cena 90 Kč za osobu. Ve škole
bude k dispozici kuchyňka a sprcha. Škola bude otevřena v pátek 5.2.2016 od 18 hod. Nutnost vyklizení
školních tříd v neděli 7.2.2016 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.
Ostatní možnosti ubytování (pořadatel nezajišťuje), naleznete na:
www.ceskehory.cz/ubytovani/josefuv-dul
www.ceskehory.cz/ubytovani/lucany-nad-nisou
www.penziony.cz/ubytovani/josefuv-dul
www.penziony.cz/ubytovani/lucany-nad-nisou
www.e-chalupy.cz/jizerske_hory/ubytovani/josefuv-dul
www.e-chalupy.cz/jizerske_hory/ubytovani/lucany-nad-nisou

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 bude zajištěno 120 parkovacích míst pro auta.
Závodníci ubytovaní v hotelu Maxov mají parkování zdarma, ostatní 50 Kč za den, autobus 150 Kč.
V případě naplnění parkovacích ploch budou muset ostatní auta parkovat 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
ubytování v tělocvičně – centrum 5 km
parkoviště – centrum 0 až 0,2 km
centrum – cíl po všechny dny 100 m
centrum – start krátké trati do 1 km
centrum – start sprintu do 0,5 km
centrum – start klasické trati do 0,5 km
Převlékání
Ubytovaní v hotelu Maxov se převlékají na pokojích. Ostatní mají pro převlékání k dispozici místnost hernu 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.
WC
V hotelu v přízemí (vstup pouze po přezutí) a 4 TOI TOI venku
Příprava lyží
Pouze v centru v lyžárně hotelu Maxov. V centru závodu je ještě možnost připojení k elektrické zásuvce.
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 prosinec 2015, v měřítku 1: 7500 (sprint), 1:10000 (krátká trať), 1:15000 (klasická
trať), všechny ve formátu A4
Staré mapy Scholzberg http://csos.tmapserver.cz/data/jpg/5658a.jpg
a Krojčenk http://csos.tmapserver.cz/data/jpg/5657a.jpg

Občerstvení
V centru v restauraci a venkovním stánku. V sobotu v přestávce mezi krátkou tratí a sprintem nabízí
hotelová restaurace obědy.
Protesty
Výše vkladu při podání protestu činí 200 Kč.
Vyhlášení vítězů
Sprint, krátká trať: v sobotu po závodech
Klasická trať: V neděli po skončení závodů, cca 15:00
Zrušení
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude o závodu rozhodnuto do 27.1.2016. Informace o
případném zrušení hledejte na http://www.tatran.org.
Upozornění
Závod probíhá v CHKO Jizerské hory, dodržujte návštěvní řád CHKO a pravidla pro LOB. Závod je
společný pro ČR a Německo
Partner závodu
Cabinet Hotel Maxov www.hotelmaxov.cz
Funkcionáři
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí:

Radovan Kunc
Jiří Rýdl
Přemek Škoda
Radovan Kunc

Informace:
http://www.tatran.org
do 31.1. radovankunc@email.cz, potom radovankunc@vikingline.cz

