
 
Mistrovství ČR v LOB  ve sprintu a krátké trati 

7. , 8. a 9. závod Poháru Elity a Žeb říčku A a B, 7., 8.  a  9. závod Mistrovství družstev ČR v 
LOB (sprint, krátká tra ť a zkrácená klasická tra ť) 

 

POKYNY 
 
Pořadatel:  OK Jilemnice 
 
Centrum:  Horní Mísečky, SKI areál – závodní běžecké tratě 
 
Prezentace:  Pátek   22.2.2008  Jilemnice DM-ubytovna Jana Harracha (50 metrů od bazénu) 
                                                  1.patro  19:30 – 21:30 (parkoviště naproti sokolovně) 
                       Sobota 23.2.2008  v centru závodu 7:45 – 8:45  
                       Neděle 24.2.2008  v centru závodu  8:30 – 9:15 
 
Parkování: Na vyhrazených neplacených veřejných parkovištích na Horních a Dolních Mísečkách, které  
                         provozuje obec Vítkovice v Krkonoších. Doporučujeme přijet co nejdříve, max.do 8:30 hodin.  
                         Jinak se může stát, že cesta na horní parkoviště bude uzavřená, nutno počítat i s možností  
                         parkování na Dolních Mísečkách. Zde obec Vítkovice zajišťuje náhradní autobusovou  
                         kyvadlovou dopravu za 10,-Kč za osobu,kde se musí počítat s větším zdržením(min.60 min.)!  
                         Pořadatelé z OK Jilemnice nemohou toto ovlivnit. Další variantou je cesta pěšky cca 45 min. 
                         Pořadatel neodpovídá za pozdní příchod na start z důvodu zdržení s parkováním. Ponechte  
                         si dostatečný časový prostor! 
 
Příprava lyží:  Dodržujte vyhrazená místa ve škole a ubytovnách. V centru je krytý dřevěný přístřešek, kde   
                         je možnost elektrické přípojky. 
 
Převlékání:  Ve vlastních dopravních prostředcích na parkovišti nebo na lyžařském stadionu v centru. 
 
Rozjížd ění:      Prostor severně od lyžařského stadionu směrem na Medvědín a nad  

Jilemnickou boudu, na shromaždišti, v sobotu také cestou na oba starty. 
 
Start:  Sobota 00 = 09.30 hod ., vzdálenost 800 metrů po modrobílých fáborcích 
                         Sobota 00 = 13.00 hod ., vzdálenost 800 metrů po modrobílých fáborcích 
  Neděle 00 = 10,00 hod ., vzdálenost 150 metrů po modrobílých fáborcích  
 
Další vzdálenosti:   
  Ubytování – parkoviště 17 až 20 km (45 minut) 
  Parkoviště – centrum 400 m až 3 km (45 minut)                          
 
Systém ražení: elektronický – SportIdent. V případě poruchy závodníci orazí kleště do papírové průkazky   
                         (použijte na všechny tři závody), kterou obdrží na prezentaci. 
 
Mapy:    
Sobota-sprint:  Mechovinec-sprint měřítko 1:5 000, E =  5 m, stav 2002-nerevidováno,náhradní řešení, hl. 
kartograf P.Junek, formát A4 
Sobota-krátká tra ť: Mechovinec-middle měřítko 1:10 000, E =  5 m, stav 2002-nerevidováno,náhradní 
řešení, hl. kartograf P.Junek, formát A4 
Neděle-zkrácená klasická tra ť: Tři kopce-měřítko 1:20 000-nerevidováno,náhradní řešení, E =  10 m, stav 
2000, hl. kartograf P.Junek, formát A4 
 
Terén:  Horský les, standardní běžecké tratě, střední hustota stop, velké svážnice 
 
Klasifikace stop: plná 2,5 – 4 m, čárkovaná 1,5 – 2 m, tečka projeto lyžařem, Poměr stop 60 : 35 : 5 % 
 
Tratě:   
Sprint-Kategorie M ČR: 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. 
 
 



Krátká tra ť-Kategorie M ČR: 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. 
Neděle-zkrácená tra ť: 
DH14A,DH16A,DH18A,DH20A,DHE,DH21A,H21B,DH35B,DH40B,DH45B,DH50B,DH55B,H60B, 
H65B,H70B,P – příchozí 
 
Předepsané časy:  dle pravidel LOB a soutěžního řádu LOB 
 
Časový limit: Sobota sprint MČR: 45 minut, Sobota krátká trať: 90 minut 
  Neděle zkrácená klasika: 150 minut 
 
Cíl:   Závodník ukončí závod oražením cílové kontroly a poté vyčtením svého SI čipu na  
                         shromaždišti v centru závodů. V případě nefunkčnosti krabičky předloží v cíli kartičku  
                         s náhradním ražením. 
 
Výdej map: V sobotu odpoledne po odstartování posledního závodníka cca 15:15 hodin v centru 
 
Hygiena:  WC na shromaždišti v suterénu hlavní budovy. 
 
Občerstvení:  Na shromaždišti u vyčítání čipů čaj. Na shromaždišti k dispozici velký bufet provozovatele,  
                         kde je možnost zakoupit teplé jídlo a další občerstvení, počítejte s vyššími cenami!!!         
                         Skiareál a.s. nepovolil pořadatelům z OK Jilemnice provozovat při závodech vlastní bufet!!!  
                          
Vyhlášení vít ězů:  V sobotu od 19:15 hod v Jilemnici-budova Eurestu – školní jídelna naproti ubytování A 
MČR sprint:  první tři závodníci medaile a diplomy, ostatní kategorie pouze vítězové věcné ceny.                         
Krátká tra ť:  první tři závodníci medaile a diplomy, ostatní kategorie pouze vítězové věcné ceny. 
Neděle zkrácená klasika:   na shromaždišti pouze vítězové ve všech kategoriích – cca 13:45 
 
První pomoc:    Na shromaždišti u vyčítání bude přítomen lékař MUDr. Alan Gernert 
 
Jury:   Škoda Přemek, Koč Zdeněk, Rygl Jaroslav 
 
Protesty: S vkladem 200,- Kč přijímá hlavní rozhodčí. 
 
Upozorn ění: 
Závody probíhají v Krnapu, 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  
 
Kulturní program: 
Budova školní jídelny Eurest – sobota od 18:00 hodin podávání objednaných večeří, možnost zakoupení 
dalšího občerstvení, od 19:15 hod. vyhlášení obou sobotních závodů, od 19:45 hudební produkce do 23:00 
hodin. Možnost zakoupení večeře či jiného občerstvení, nealko a alko nápojů, nekuřácké prostory! 
 
Činovníci závodu:  ředitel  Evžen Malý – R2 
   hl. rozhodčí Martin Král – R2 
   stavitelé tratí Lenka Mechlová  - MČR sprint 
                                                                Aleš Malý R3 – krátká trať 
     Martin Král R2 – zkrácená klasická trať 
   delegát  Jan Pecka 
 
Příjemné prožitky ze závod ů Vám p řejí po řadatelé z OK Jilemnice . 
 
 


