
ROZPIS  ZÁVODU
15. a 16.  kolo  ČP MTBO  2013

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů. 

Technické provedení: OK Jiskra Nový Bor

Datum: 21.9. a  22.9. 2013

Centrum závodu: Zákupy, parkoviště u zámku.
GPS: 50°41'17.945"N, 14°38'39.054"E

Prezentace: Sobota 21.9. 2013   10:00 – 12:00  v centru závodu
Neděle 22.9. 2013     8:00 –   9:00  v centru závodu

Vypsané kategorie: M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40 Long, 
M40 Short, M50
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50 
Open Short (OS), Open Long (OL)
Předpokládané časy vítězů dle platných prováděcích pokynů

Druh závodu: Sobota 21.9. 2013 – krátká trať (middle)
Neděle 22.9. 2013 – klasická trať (long)

Přihlášky: do 15.9.2013 - registrovaní závodníci přes přihlášovací systém  ORIS
http://oris.orientacnisporty.cz/, ostatní e-mailem na adresu orienteering@ok-bor.cz.

                                                    Přihlášky po termínu dle možností pořadatele s příplatkem 100%.

Vklady a úhrada: kategorie                                                                           SOBOTA                              NEDĚLE  
WM14 50,00 Kč 50,00 Kč
WM17, WM20 100,00 Kč 100,00 Kč
WM21, W40, M40 Long/Short, WM50 140,00 Kč 160,00 Kč
Open Short 100,00 Kč 100,00 Kč
Open Long 200/300Kč 200/300Kč
Open Long – včasné přihlášení 200 Kč, na místě 300 Kč.

Vklady zasílejte převodem na účet  235 567 677/0300. Jako variabilní symbol uvádějte 
číslo oddílu podle adresáře ČSOS.  Doklad o zaplacení mějte  pro případ kontroly s 
sebou u prezentace.Další varianta úhrady vkladu je platba za celý oddíl v hotovosti na 
místě u prezentace. 

Ubytování:  Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli: 

                  - v v tělocvičně místní školy ve vlastním spacáku, cena 70,-/osobu_noc - objednávejte 
přes ORIS a uhraďte společně se startovným jak vyčíslí ORIS.

                - v přilehlé turistické ubytovně, ve 2. 3. a 4. lůžkových pokojích, cena 200,-/osobu/noc 
(omezená kapacita) -  objednávejte samostatně e-mailem na orienteering@ok-bor.cz, po 
obdržení potvrzení možno uhradit rovněž společně se startovným.

Úschovna kol přes noc bude zajištěna ve škole.

Start: Sobota 21. 9.: 00 = 13:00 – krátká trať
Neděle 22. 9.: 00 = 10:00 – klasická trať

Vzdálenosti: Centrum – Ubytování: do 1km 
Centrum – Parkování: 0 km oba dva dny
Centrum – Start: do 6 km, bude upřesněno v pokynech
Centrum – Cíl:  0 km  oba dva dny



Mapa: Sobota - middle –  Medvědí les   1: 15 000, e-5m, formát A4
Neděle - long - Lasvické hvozdy  1: 15 000, e-5m, formát A3
klíč ISMTBOM2010, stav 08/13, mapa nebude vodovzdorně upravena, 

Informace: http://ok-bor.cz/cp2013 
603 242 017    Vladimír Žíla
777 176 494    Leoš Bogar

Terén: Zvlněný až kopcovitý terén se středně hustou sítí cest všech 
typů sjízdností. Od čistých lesních cest v pískovcovém lese až po 
těžbou dotčené tečky.   
Jízda lesem mimo cesty je zakázaná! Je povoleno přebíhání s nesením kola nad zemí.

Systém ražení: Elektronickým razícím systémem SPORTident. 
Půjčovné SI čipu je 50Kč. 
Zaplaťte společně se startovným.
Po  neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 700Kč! 
Kompatibilita s čipy verze 10 a 11.

Upozorn ění: Technická kontrola pro závodníky kategorií Open, WM14 a WM17
bude provedena ve startovním koridoru. Každý závodník musí být vybaven řádně 
připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.

Předpis: Závodí se podle Pravidel MTBO, Soutěžního řádu MTBO
a prováděcích předpisů MTBO 2013
Jakékoli porušení pravidel, zejména jízda volným lesním terénem  bude důvodem 
k diskvalifikaci.

Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí se vkladem 200 Kč. 

Výsledky:  Průběžné a celkové výsledky budou zveřejňovány na shromaždišti. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v sobotu od 20h v kulturním domě
V neděli bezprostředně po ukončení závodu. 

Parkování:  V centru závodu bude vybíráno parkovné společné pro oba dny 50 Kč. 
Dbejte pokynů pořadatelů.

Stravování: Možnost občerstvení v centru závodu. 

Školka: Na shromaždišti bude k dispozici školka pro děti závodníků. Předběžný 
                                       požadavek na místo ve školce uveďte v poznámce přihlášky

Kultura:  O kvalitní kulturní vyžití zúčastněných sportovců se postará DJ Mára  
                                                    Vobr v místním kulturním domě. 

Hlavní funkcioná ři závodu: ředitel závodu: Vladimír Žíla
hlavní rozhodčí:             Leoš Bogar
stavitelé trati: František Bogar - long
                       Vladimír Žíla    -   middle

Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen soutěžní komisí MTBO dne 9.7.2013

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky s.p., a za vstřícné podpory města Zákupy. 


