
Pokyny 
 

3. a 4. závod ČP MTBO Bludov 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů 

Technické 
provedení: LKT80 Šumperk 

Datum: 27. 5. a 28. 5. 2017 

Centrum: Bludov – koupaliště Vlčí Důl, GPS: 49.9508594N, 16.9109692E 

Prezentace: Sobota 27. 5. 2017  10:30 - 12:30 v centru závodu 
Neděle 28. 5. 2017    8:00 -   9:00 v centru závodu  
Pro rychlé odbavení prosíme oddíly prezentovat jako celek, případné změny a úpravy, 
které se Vám vyskytnou ještě před závody, posílejte mailem, ušetříme tím všichni 
spoustu času a prezentace bude rychlejší. Při prezentaci obdrží zástupce oddílu 
startovní čísla pro celý oddíl. 

Start: Sobota 27. 5.: 00 = 14:00 – krátká trať - middle  
Neděle 28. 5.: 00 = 10:00 – klasická trať  - long 

Vyčítání 
čipů: 

Po oba dny v centru závodu 
-žádáme závodníky, aby po sobotním dojezdu z cíle do centra ihned vyčetli 

Vzdálenosti: Centrum – Ubytování: 0 m – stany a karavany na koupališti 
                                     1300 m – tělocvična ZŠ Bludov 
Centrum – Parkování : 0 – 300 m 

Sobota: Centrum – Start: podle mapky, která je součástí pokynů a zároveň bude 
k dispozici na prezentaci, je nejkratší vzdálenost na start 2700 m  
s převýšením 90 m, mapka zároveň slouží jako ukázková mapka pro 
rozjíždění před závodem, cesta vede přes cíl 

Cíl – centrum: 1600 m, převýšení 30m, podle mapky, která je součástí 
pokynů a zároveň bude k dispozici na prezentaci 

Neděle: Centrum – Start: podle mapky, která je součástí pokynů a zároveň bude 
k dispozici na prezentaci, je nejkratší vzdálenost na start 3800 m  
s převýšením 190 m, mapka zároveň slouží jako ukázková mapka pro 
rozjíždění před závodem. Dbejte na dostatečnou časovou rezervu – 
závěrečné stoupání je dosti náročné. 

Cíl – centrum: 0 m 
 

Zakázaný 
prostor: 

Platí přísný zákaz jízdy ve vyšrafovaných oblastech což jsou fungující těžební lomy 
s nebezpečím pádu volných kamenů a velmi nebezpečnými vysokými srázy. Dále 
platí zákaz jízdy po zakázaných (zazmijovaných) komunikacích, kterými jsou velice 
frekventované silnice plné prudkých zatáček, které jsou velmi nebezpečné pro jízdu 
na kole.  
Případné porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. 

Předpokl. 
čas vítěze: Dle platných prováděcích pokynů 

Časový 
limit:  

Sobota 27.5.2017 – krátká trať (middle): 120min  
Neděle 28.5.2017 – klasická trať: 300min 



Tratě: SOBOTA - MIDDLE NEDĚLE - LONG 
Kat. Délka 

(km) 
Převýšení 

(m) 
kontrol Kat. Délka 

(km) 
Převýšení 

(m) 
kontrol 

M14 4,70 160 9 M14 7,51 220 10 
M17 5.68 280 15 M17 12,27 545 13 
M20 8,54 370 19 M20 16,23 780 17 
M21E 9,99 470 23 M21E 19,21 880 17 
M21A 8,71 450 20 M21A 16,75 850 19 
M21B 7,24 370 17 M21B 14,01 635 16 
M21C 6,13 280 15 M21C 13,59 595 14 
M40 7,22 350 19 M40 15,74 655 17 
M50 6,00 270 15 M50 12,85 525 13 
M60 5,73 240 13 M60 11,24 365 11 
W14 4,48 140 8 W14 6,32 165 7 
W17 5,66 280 14 W17 10,14 260 9 
W20 6,45 300 15 W20 12,94 445 13 
W21E 7,71 420 18 W21E 14,51 620 17 
W21A 6,45 300 15 W21A 12,94 445 13 
W21B 5,79 220 12 W21B 9,88 395 12 
W40 5,66 280 14 W40 10,85 385 9 
W50 4,51 200 12 W50 10,02 305 10 
OPEN 5,42 210 12 OPEN 9,78 230 8 

 

Dětský 

závod 

WM10 : 

Bude nachystán v centru závodu. 
V sobotu proběhne závod kategorie WM10 na vytyčené cross country trati v areálu 
koupaliště cca v 17:00 tak, aby rodiče a ostatní závodníci mohli malým závodníkům 
fandit. Přesný čas startu bude upřesněn pořadatelským rozhlasem. 
V neděli proběhne závod kategorie WM10 na jiné vytyčené cross country trati 

v areálu koupaliště těsně před vyhlášením výsledků cca ve 13:45 tak, aby opět byla 

zabezpečena divácká kulisa pro naše malé naděje. 

Parkování: Parkoviště u koupaliště Vlčí Důl a travnaté prostranství přiléhající ke koupališti. 
PARKOVNÉ ZA AUTA A KARAVANY BUDE NETRADIČNĚ SPLATNÉ NA 
PREZENTACI, KDE OBDRŽÍTE I DOKLAD O ZAPLACENÍ. VĚŘÍME 
VÁM… Cena 50,-Kč osobní auto/víkend, 100,-Kč karavan/víkend, při parkování 
dbejte pokynů pořadatelů. 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Bludov za 90,-Kč 
za osobu/noc. Bude možné stanovat i ve vlastních stanech přímo na shromaždišti za 
80,-Kč za osobu/noc. Tělocvična bude otevřena v sobotu od 18h a uzavřena v neděli 
v 9h. 

Mapa: Sobota: Pět Kelyšiných vrcholů – 1: 10 000, e-5m, formát A4, ISMTBOM 2010 
Neděle: Nanyno vyvrcholení – 1: 15 000, e-5m, formát A3, ISMTBOM 2010 
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.  
Předchozí mapa: Senová r.v. 1997, 1:15 000, OB 

Speciální 
značka:  

Je použita značka „839 Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je možná, 
sjízdná oblast“, ve formě oranžové plochy na loukách, kde to bude svádět ke 
„šmikání“, ať mají všichni závodníci stejné podmínky 

Informace: WWW: http://bludov2017.lkt80.cz , popř. tel. 603 579 382 Jiří Král 



Terén: Kopcovitý terén Hanušovické vrchoviny ze 65% zalesněný a z 35% otevřený. Pro 

stavbu tratí budou využity i cesty na loukách. V prostoru je několik vrcholů a při 

volbách postupů bude třeba se důsledně věnovat vrstevnicím. Převýšení terénu od 320 

do 631 m.n.m.. V lese je střední hustota převážně dobře až velmi dobře sjízdných cest 

ale i úzkých málo využívaných pěšin náročných na techniku jízdy. V prostotu jsou na 

několika místech i single traily, které budou pro stavbu tratí využity.  

Systém 
ražení: Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident.  

Startovní 
čísla: 

Budou vybírána v cíli nedělního závodu. Nepoužitá čísla a čísla závodníků, kteří 
nestartují v nedělním závodě, prosíme, odevzdejte na prezentaci. 

Upozornění: Les je vyhledávaným výletním místem a za pěkného počasí je hojně navštěvován 
pěšími turisty a pejskaři, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při 
technicky náročných sjezdech i při rychlé jízdě na rovných cestách – hrozí střetnutí 
s protijedoucím závodníkem.  
Technická kontrola pro závodníky kategorií OPEN, WM14 a WM17 bude provedena 
ve startovním koridoru. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou 
cyklistickou přilbou, bez níž nebude připuštěn ke startu.  

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO.  
Porušení pravidel bude důvodem k diskvalifikaci. 

Protesty: K rukám hlavního rozhodčího, výše vkladu při protestu 200 Kč. 

Jury: Členství bude nabídnuto těmto závodníkům:  
Jan Lauerman,  
Jan Urban  
Martina Tichovská 

Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru 

Vyhlášení 
vítězů: 

Sobotnímu vyhlášení vítězů bude předcházet opravdu neobvyklé kulturní vystoupení 
hodné zhlédnutí, jelikož nic takového již nikdy nebudete mít možnost vidět. 
sobota - vyhlášení v jídelně ZŠ Bludov ve 20:00 před zahájením večírku  
neděle - vyhlášení v centru cca ve 14:00 
Vyhlašují se první 3 závodníci v každé kategorii kromě kategorie WM10, kde budou 
vyhlášeni všichni závodníci   

Večírek: Večírek začne ihned po vyhlášení cca ve 21:00 v jídelně ZŠ Bludov. Součástí večírku 
bude tombola.  
K tanci a poslechu hraje „DJ Kelly“ různé bikerské vypalovačky. 

Stravování: Na shromaždišti bude stánek s pitím a občerstvením (Pivovar Kolštejn, nealko, maso 
z grilu). V budově prezentace bude občerstvení s teplým jídlem (Pivovar Kolštejn, 
nealko, polévky, těstovinový salát, guláš, maso s rýží). Objednané večeře se budou 
vydávat v místě prezentace od 17:30 – 18:30. K vyzvednutí sdělte číslo čipu, na který 
bylo jídlo objednané. 

Školka: Na shromaždišti bude k dispozici školka k pohlídání dětí během závodu.  

Úschovna 
kol: 

Ze soboty na neděli bude fungovat hlídaná úschovna kol v budově ZŠ Bludov.  
Kola uschovávejte v sobotu 18:00 – 19:00 
A vyzvedávejte si je v neděli 8:00 – 9:00 
Ke každému uloženému kolu dostane jeho majitel jeden originální náramek na ruku a 
stejný druhý na kolo – ten, kdo kolo uschová, si jej bude muset i vyzvednout! 

  



Mytí, WC: V centru závodů jsou k dispozici venkovní sprchy se studenou vodou a WC.  
Teplé sprchy jsou pak v tělocvičně ZŠ Bludov. 

Mytí kol: Na parkovišti pod koupalištěm bude nachystána hadice s rozprašovačem a s vodou  

První 
pomoc: v cíli, v centru a v případě nouze na tel.č. +420 603 579 382 

Funkcionáři 
závodu: 

Ředitel závodu: Jiří King Král 

Hlavní rozhodčí: Štepánka Staňková  

Stavitelky tratí: 
 

Marie Březinová (middle) 
Naďa Skácelová (long) 

 

Sponzoři:  

      

              

            

        

            



                   

       








