
Pokyny 
9. a 10. kolo Českého poháru MTBO 2017 

 

Pořádající 
orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající 
subjekt: MTBO Racing Team Hradec Králové  

Datum a typ 
závodu: 

Sobota 24.6.2017 – krátká trať (middle), 9. závod 
ČP MTBO 2017 

Neděle 25.6.2017 – klasická trať (long), 10. závod 
ČP MTBO 2017 

Centrum: 
Trutnov – Staré Město, hřiště ZŠ Mládežnická 

WGS: 50.5840889N, 15.8926642E 

Prezentace: 
v centru závodu 
Sobota 24.6. 2017 od 11:30 – 13:15 hod. 
Neděle 25.6. 2017 od 8:00 - 9:15 hod 

Start: 

Sobota: -  Krátká trať (middle) 00 = 14:00 – 
intervalový dle startovní listiny  

Neděle: – Klasická trať (long) 00 = 10:00 – 
intervalový dle startovní listiny 

Kategorie Open (sobota) a Open Short / Open Long 
(neděle) startují na krabičku libovolně od 
startovního času 30 do startovního času 110. 

Popis terénu: Podhorský členitý terén. 

Kategorie: 

M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, 
M50, M60, 

W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50 

M10, W10 – dětský závod (viz níže) 

Open (sobota), Open Short, Open Long (neděle) – 
tratě pro příchozí 



Časový limit: 
Sobota (middle): 120 minut 
Neděle (long): 240 minut 

Systém 
ražení: 

Závod se jede s elektronickým razícím systémem 
SPORTident. Závodníci jsou povinni ve startovním 
koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI – 
nevynulování bude potrestáno diskvalifikací.  
Nezapomeňte si po dojezdu v prostoru centra nechat 
vyčíst svůj čip; učiňte tak co nejdříve, abychom 
mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst čip mají 
povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a 
případně neprojeli cílem.  
V případě poruchy SI jednotky použijte 
mechanického ražení do políček R na mapě. 

Startovní 
čísla: 

Budou vydávána při prezentaci. Kategorie M10, W10 
a Open startovní čísla nemají. 

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

Vzdálenosti: 

Centrum – Prezentace: 0 m 
Centrum – Parkování:  100m – 1000 m 
 
Sobota: 
Centrum – Start:  5 km / převýšení 200 m 
z centra cca 2 km podle mapky (bude v obálkách), 
dále značeno modrobílými fáborky 

Centrum – Cíl: 400m značeno oranžovými fáborky 
 
Neděle: 
Centrum – Start: 800m – značeno z centra 
modrobílými fáborky 
Centrum – Cíl: 400m – značeno oranžovými fáborky 
 
Zákaz pohybu závodníků v místech označených 
cedulemi prostor závodu po celou dobu konání akce. 

Mapy: 

Speciální pro MTBO, dle platného mapového klíče 
(ISMTBOM 2010). Stav jaro 2017.  

Sobota: Baba, 1 : 10 000, E 5m, formát A3 
Neděle: Stará Baba, 1:15000, E 5m, formát A3 



Zvláštní 
mapové 
značky: 

Na mapách je použita speciální značka č. 839 –
oranžová barva pro sjízdnou oblast, v tomto 
případně jde o kousek louky, po které je povoleno 
jezdit. 

 

Předpokládané 
časy vítězů: 

Dle Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS v MTBO 
2017. 

Výdej map: 
Mapy ze závodů budou vydávány v neděli po 
uzavření startu společně se sobotními. 

Vyčítání čipů: 
Oba dny v centru závodu, vyčítejte si co nejdříve po 
dojezdu.  

Parkování: 

Pořadatel nezajišťuje parkování. Dle plánku 
doporučujeme několik lokalit. Při parkování 
respektujte a dodržujte dopravní značení. 

Nenechávejte ve vozidlech žádné cenné věci. 

 

Parkování karavanů a stánkařů po domluvě 
s pořadateli na emailu: lukas.chmelar48@gmail.com 



 

Ubytování: 

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně pro ty, 
kteří si ho objednali v IS ORIS. Vchod do tělocvičny 
viz přiložený plánek. V oddílové obálce na prezentaci 
dostanete pro ubytované pásky na ruku. Pro vstup 
do tělocvičny je třeba se přezout – doporučujeme 
vzít si pantofle. 

Vchod do tělocvičny je otevřen celý den na noc se 
zamkne po skončení večírku (stejný vchod jako do 
bufetu) 

Zákaz stanování/přespávání pod širákem na 
shromaždišti. 

Stravování 

Pití po dojezdu bude u vyčítání. 

V centru bude stánek s pivem/limonádou.  Dále 
bude ve škole otevřen bufet. Na shromaždišti bude 
značeno. 

 
Objednané jídlo si můžete vyzvednout ve školní 
jídelně v čase od 18:00 – 19:00 



Parametry tratí: 

Sobota (middle) Neděle (long) 
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M14 5,8 185 13 M14 6,5 240 9 

M17 8,1 290 14 M17 12,5 475 13 

M20 8,1 290 14 M20 16,5 650 16 

M21A 8,3 335 17 M21A 16,8 675 19 

M21B 7,5 315 15 M21B 14,7 625 14 

M21C 6,6 250 16 M21C 13,2 585 15 

M21E 10,4 420 18 M21E 19,1 850 23 

M40 8,2 355 17 M40 16,5 650 16 

M50 7,0 235 15 M50 12,6 455 13 

M60 5,3 140 14 M60 10,3 420 13 

W14 4,9 100 10 W14 5,6 225 11 

W17 6,8 250 15 W17 8,3 345 10 

W20 6,8 250 15 W20 13,0 495 13 

W21A 6,8 250 15 W21A 13,0 495 13 

W21B 5,8 175 14 W21B 9,9 490 14 

W21E 7,7 350 17 W21E 14,6 575 15 

W40 5,5 175 13 W40 10,8 480 12 

W50 4,8 110 11 W50 10,2 460 12 

OPEN 5,8 155 13 
OPEN 
LONG 9,1 390 11 

    
OPEN 
SHORT 5,6 225 11 

 

Uzavření cíle: 
Sobota: 18:30 

Neděle: 15:00 

Vyhlášení 
vítězů 

Sobota: 19:00 v tělocvičně základní škola 
Mládežnická 
Neděle: 15:00 v centru (čas se může operativně 
změnit) 

Úschovna kol: 
V centru závodu ve škole. Úschovna bude otevřena v 
sobotu od 16:00 do 18:00 v neděli od 8:00 do 
9:00. 



 Při převzetí do úschovy bude kolo i zápěstí závodníka 
označeno páskem s číslem. Kolo bude vydáno pouze 
stejné osobě, která ho do úschovny dala.  

Školka: 
Oba dny v centru závodu. Přibalte dětem pití, 
pokrývku hlavy a namažte je opalovacím krémem, 
očekává se teplé a slunečné počasí. 

Dětský závod: 

Dětský závod je totožný s vypsanými kategoriemi 
W10 a M10 v IS ORIS. Dohlášky na dětský závod 
pro děti, které nejsou přihlášené v IS ORIS budou 
možné na prezentaci. Po oba dny bude závod 
uskutečněn v centru závodu. 

Závod bude probíhat formou XC okruhu na školním 
hřišti s hromadným startem.  

V sobotu start bude v 17:45 

V neděli start půl hodiny před vyhlášením (přesný 
čas bude upřesněn rozhlasem – předběžně 14:30)  

 
Rodičům doporučujeme, aby své děti po celý 
závod doprovázeli. Za zdraví dětí zodpovídají 
rodiče. 
 
Omlouváme se za komplikace s půjčováním 
čipů, nebudou nakonec potřeba. Případné 
platby za půjčení budou vráceny na prezentaci. 

První pomoc: V centru závodu. 

Technická 
kontrola: 

Bude provedena před každým závodem ve 
startovním koridoru pro kategorie Open, M14, W14, 
M17 a W17. Šíře plášťů kol závodníků ve všech 
kategoriích musí být minimálně 1,5". 
 
Do lesa nebudou vpuštěni závodníci bez cyklistické 
přilby a startovního čísla (závodníci ČP). 

WC a sprchy: Jsou součástí centra závodu ve škole. 

Mytí kol: V centru wapka a smetáčky s kyblíky. 



Zakázané 
prostory: 

Platí přísný zákaz pohybu ve vyšrafovaných 
oblastech a po zakázaných (zazmijovaných) 
komunikacích. Vše je v mapě srozumitelně 
vyznačeno, případné porušení zákazu bude trestáno 
diskvalifikací. 

Platí přísný zákaz pohybu přes paseky – 
značka 403!!, také přes louky – značka 401!! 

 

  

 

 

 

 

 

 
Platí zákaz jízdy mimo cesty 
vyznačené v mapě. Mimo ně musí závodník nést 
kolo minimálně 20 cm nad zemí.  

V lese budou rozmístěni traťoví komisaři, 
hlídající dodržování pravidel, zejména jízdu 
mimo cesty. 

Protesty: 
Protesty se podávají podle pravidel MTBO písemně 
hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč nejpozději 
do jedné hodiny po plánovaném uzavření cíle. 

Upozornění: 

Jakékoliv porušení pravidel bude trestáno 
diskvalifikací. 
Les je velmi hojně navštěvován cyklisty i 
pěšími turisty, buďte ohleduplní a dbejte 
zvýšené opatrnosti!!! 
Prostor školy je oplocen a jsou zde pouze dva 
vstupy, nicméně hlídejte si své věci. 

Výsledky: 
Průběžně vyvěšovány v centru. Konečné budou 
zveřejněny v IS ORIS. 

Večerní 
program: Ve školním bufetu po vyhlášení vítězů. 

značka - 401 značka - 403 



 

 Přejeme Vám hezký sportovní zážitek!!! 

Plánek centra závodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a 
Prováděcích pokynů pro MTBO. 

Upozornění: Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.  

Jury: Složení bude vyvěšeno na shromaždišti 

Funkcionáři: 

Lukáš Chmelař – ředitel závodu +420 604 300 669 
Jan Jiran – hlavní rozhodčí +420 602 393 678 
Lukáš Chmelař, Martina Lamichová – stavitelé tratí 
(middle) 

Marek Jedlička, Václav Husák – stavitelé tratí (long) 


