
Český svaz orientačního běhu 
 

N O V Ý    R O Z P I S 
 

Mistrovství ČR v LOB VE SPRINTU  
7. , 8. a 9. závod Poháru Elity a Žebříčku A a B, 7., 8.  a  9. závod Mistrovství družstev ČR v 

LOB (sprint, krátká trať a zkrácená klasická trať) 
 

Pořadatel 
Český svaz orientačního běhu 
 
Technické provedení 
OK Jilemnice 
 
Datum 
Sobota a neděle 23.  a 24. února 2008 
 
Druh závodu – pozor změna 
Sobota 23.2.2008 – MČR sprint  

   – krátká trať (alternativně tento závod může sekce LOB vyhlásit jako MČR na KT) 
Neděle 24.2.2008 – zkrácená klasická trať 
 
Centrum – pozor změna 
Horní Mísečky – areál závodních tratí 
 
Prezentace 
Pátek   22.2.2008  Jilemnice DM-ubytovna Jana Harracha (50 metrů od bazénu)1.patro 19:30 – 21:30  
Sobota 23.2.2008  v centru závodu 7:45 – 8:45  
Neděle 24.2.2008  v centru závodu jen změny 8:30 – 9:15 
 
Start  
Sobota 23.2.2008  09:30 hod. sprint - start intervalový, 13:00 krátká trať - start intervalový  
Neděle 24.2.2008  10:00 hod. zkrácená klasická trať – start intervalový 
    
Kategorie 
Sprint-Kategorie MČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21,Ostatní kategorie: D14A, D35B, 
D40B, D45B, D50B, D55B, H14A, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, P. 
Sobota-krátká trať: 
DH14A,DH16A,DH18A,DH20A,DHE,DH21A,H21B,DH35B,DH40B,DH45B,DH50B,DH55B,H60B, 
H65B,H70B,P – příchozí 
Neděle-zkrácená trať: 
DH14A,DH16A,DH18A,DH20A,DHE,DH21A,H21B,DH35B,DH40B,DH45B,DH50B,DH55B,H60B, 
H65B,H70B,P – příchozí 
V kategorii H21 mohou startovat závodníci se soutěžní licencí E, A a B nebo MVT, I.VT a II.VT v běhu 
na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B. 
 
Přihlášky 
do 15. února 2008 – základní startovné, po termínu + 100% a pouze do vakantů. Netýká se kategorie 
P-příchozí. Přihlášku posílejte na e-mail jil@vco-ob.cz jako textový soubor viz. příloha č.1 k Prováděcím 
předpisům pro závody LOB 2008. Přihláška je platná až po potvrzení příjmu. Kopii dokladu o zaplacení 
předložte u prezentace. Běžnou korespondenci ohledně přihlášek lze vyřizovat výjimečně na adrese : 
Miroslava Kynčlová, Polní čp.1010, 514 01  Jilemnice. 
      
Informace o stravování  
Možnost objednat sobotní a nedělní snídaně (60 Kč) a sobotní večeři (90 Kč) ve školní jídelně Eurest u 
ZŠ Komenského, využijte této nabídky, nutno objednat a uhradit společně s přihláškou – podrobnější 
informace http://www.lob2008.ok-jilemnice.cz  nebo Evžen Malý 602161650 
 



 
 
Vklady 
Sobota-sprint: 
D/H 16-20 A,D/H 21EAB,D/H 35-50 B-100,- Kč,D/H 14 A,H55 – 70B-80,-Kč, P- 50,- Kč 
Sobota-krátká trať: 
D/H 16-20 A,D/H 21EAB,D/H 35-50 B-120,- Kč,D/H 14 A,H55– 70B-80,-Kč, P - 50,- Kč 
Neděle-zkrácená klasická trať: 
D/H 16-20 A,D/H 21EAB,D/H 35-50 B-120,- Kč,D/H 14 A,H55– 70B-80,-Kč, P - 50,- Kč 
Neregistrovaní v LOB platí základní startovné + 50%. 
Zapůjčení SI (závod)     40,-Kč  
Ztráta SI zapůjčené                   750,-Kč 
Vklad při protestu                      200,-Kč 
 
Forma úhrady 
Veškeré platby zasílejte do termínu přihlášek na účet: 
Název účtu: OK Jilemnice, č.ú. 356207774 / 0600  
Banka:GE Money Bank, pob. Jilemnice  
Var. symbol: 1010XXXX (XXXX = č.oddílu dle adresáře ČSOB)  
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována, kopii dokladu předložte u prezentace. 
 
Vzdálenosti 
Ubytování – parkoviště: vzdálenost 22 km 
Parkování – centrum 1. parkoviště Horní Mísečky – centrum do 500 m 
                                  2. parkoviště Dolní Mísečky – centrum 3 km (kyvadlová autobusová doprava) 
                                  Neplacené parkoviště – provozuje obec Vítkovice v Krkonoších – včetně  
                                  kyvadlové autobusové dopravy 
Centrum – start  bude upřesněno v pokynech                                   
Cíl závodu   sprint bude upřesněno v pokynech, krátká a zkrácená trať v centru 
 
Mapa 
Sobota-sprint: -měřítko 1:5 000, E =  5 m, stav 2002-nerevidováno,náhradní řešení, hl. kartograf 
P.Junek, formát A4 
Sobota-krátká trať: Mechovinec-měřítko 1:10 000, E =  5 m, stav 2002-nerevidováno,náhradní řešení, 
hl. kartograf P.Junek, formát A4 
Neděle-zkrácená klasická trať: Tři kopce-měřítko 1:20 000-nerevidováno,náhradní řešení, E =  10 m, 
stav 2000, hl. kartograf P.Junek, formát A4 
 
Terén 
Horský les, kopcovitý, střední hustota cest, standardní tratě, velká svážnice 
závody v LOB se v tomto prostoru konaly v roce 2001, 2002  
 

                        Občerstvení 
                        Čaj po doběhu v cíli.V bufetu na shromaždišti. 

      
Ubytování 
typ A - ZŠ Komenského Jilemnice PÁ-NE 70 míst  á   70,- Kč noc (vl.spacák,karimatka) 
typ B - Sokolovna Jilemnice – sál  PÁ-NE                  80 míst  á   70,- Kč noc (vl.spacák,karimatka) 
typ C – Sportovní hala u nemocnice sál PÁ-NE          80 míst  á   70,- Kč noc (vl.spacák,karimatka) 
typ D – Sokolovna Jilemnice-pokoje 45 míst  á  200,- Kč noc (postel) 
typ E - Domov mládeže J.Harracha 30 míst  340,- Kč (za obě noci-postele s povleč.) 
V e-mailové přihlášce uveďte formu ubytování, počet osob, počet nocí, uvedené ubytování zajišťuje 
pořadatel, platbu uhraďte společně se startovným.Případné změny v ubytování zašleme e-mailem (v 
případě naplnění kapacity), finanční změny na prezentaci. Pořadí v ubytování – dle datumu došlých 
přihlášek.Dotazy zodpoví Evžen Malý tel. 602 161 650.Na prezentaci Vám také bude vydán ubytovací 
poukaz, bez něho se nelze ubytovat! 
 
 



Příprava lyží 
Dodržujte vyhrazená místa ve školách a ubytovnách, dbejte pokynů provozovatele ubytování! 
Na shromaždišti možná bude k dispozici připojení na el.síť – pořadatel jedná s provozovatelem. Bude 
upřesněno v pokynech!  
 
 
 
Převlékání:  
Ve vlastních dopravních prostředcích a na nekrytém shromaždišti, pravděpodobně nebude možnost 
postavit oddílové stany! 
 
                            
Parkování 
Na vyhrazených neplacených parkovištích na Horních a Dolních Mísečkách, které provozuje obec 
Vítkovice v Krkonoších. Doporučujeme přijet co nejdříve, max.do 9:00 hodin. Jinak se může stát, že 
horní parkoviště bude uzavřené, nutno počítat i s možností parkování na Dolních Mísečkách. Zde obec 
Vítkovice zajišťuje náhradní kyvadlovou dopravu, kde se musí počítat s větším zdržením! 
Pořadatel nemůže parkování ovlivnit! Probíhají zimní prázdniny, v sobotu střídání turnusů. 
 
Funkcionáři 
Ředitel závodu  Evžen Malý R2 
Hlavní rozhodčí  Martin Král R2 
Stavitel tratí  Lenka Mechlová-sprint , Aleš Malý R3-krátká trať, Martin Král R2-zkrácená  
                                  klasická trať 
Delegát závodů Jan Pecka 
 
 
Systém ražení 
Elektronický - Sportident 
 
 
Upozornění 
Závody probíhají v Knapu, udržujte pořádek, nejezděte mimo značené cesty na mapách. Závody bude 
sledovat terénní služba KRNAP, která vše vyhodnotí a bude záležet pouze na Vás, zda v budoucnu se 
opět zde budou moci závody v LOB konat. Počítejte s tím, že závodní tratě budou plné turistů, kteří 
mají v této době zimní prázdniny a tak buďte při závodech opatrní a ohleduplní nejen k sobě ,ale i 
k ostatním návštěvníkům Krkonoš! 
Další informace průběžně na www.lob2008.ok-jilemnice.cz  
 
Vyhlášení vítězů 
Vyhlášení nejlepších závodníků sobotních závodů bude cca v 19:00 hod. v budově Eurestu v Jilemnici 
naproti ZŠ Komenského. Vyhlášení nedělního závodu ihned po dojetí posledního závodníka na 
shromaždišti. Bude ještě upřesněno v pokynech.                    
 
Předpis 
Závodí se podle platných Pravidel LOB,Soutěžního řádu LOB a Prováděcích předpisů LOB pro rok 2008. 
Rozpis schválila soutěžní komise dne 4.února 2008.    
 
      
Martin Král R2 hlavní rozhodčí                                                 
Evžen Malý R2 ředitel závodu 
 
www.ok-jilemnice.cz 


