
Rozpis 
3. a 4. závod Českého poháru MTBO 2014 

 
Pořadatel:  Český svaz orientačních sportů         
Provedení: 
TJ Slovan Karlovy Vary, oddíl OB, z pověření ČSOS                                                                                             
 
Datum: 
10.5.2014    Ultra Long - dlouhá trať 
11.5.2014    Middle - krátká trať 
 
Centrum: 
Autocamp Březový Háj, Staromlýnská, 362 15 Březová 
GPS 50°11'43.875"N, 12°51'46.103"E 
 
Prezentace: 
v centru závodu v pátek 9.5. 19:00 – 20:00, v sobotu 10.5. v 9:30-11:00, v neděli 11.5. v 8:30-9:00 
 
Start 00: 
v sobotu ve 12:00 
v neděli v 10:00 
intervalový start po oba dny 
 
Vzdálenosti: 
centrum - parkoviště: 0 - 100 m 
centrum - cíl: do 2 km (bude upřesněno v pokynech) 
centrum - start: do 4 km (bude upřesněno v pokynech) 
centrum- ubytování: 0 m 
  
Terén: 
atraktivní příměstské lázeňské lesy, místy velmi kopcovaté, 380 – 650 m.n.m., rozdílně hustá síť komunikací (od 
střední až po velmi hustou), lesní asfaltované, zpevněné i nezpevněné cesty a pěšiny různého stupně sjízdnosti, 
celkově velmi rychlé a dobře sjízdné i za mokra, dobrá a suverénní technika jízdy se bude hodit. 
 
Mapa: 
pro MTBO, Ultra Long -  ŠVIHák lázeňský   1:15.000, E5 m 
Middle - ZAMIDDLÍME, uvidíme …    1:10.000, E5 m 
mapa nebude vodovzdorně upravena, klíč ISMTBOM2010, stav duben 2014 
  
Kategorie: 
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50 
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40 short, M40 long, M50, M60 
Open Short, Open Long 
Právo startu dle Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů 
 
Přihlášky: 
přes svazový systém ORIS do 4.5.2014 za základní startovné, poté dle možností pořadatele za příplatek 100% 
 
Startovné: 

sobota neděle
ultralong middle

WM14 110 Kč 60 Kč
WM17, WM20 160 Kč 110 Kč

Open Short 100 Kč 100 Kč
Open Long 200 / 300 Kč 200 / 300 Kč

kategorie

WM21, WM40
WM50, M50

210 Kč 150 Kč

 
Startovné platí pro přihlášení v řádném termínu. Přihlášky po termínu jsou za dvojnásobné startovné. Kategorie 
Open Long – včasné přihlášení 200,- Kč, na místě 300,- Kč, kategorie Open Short je i na místě za 100,- Kč. 
Startovné uhraďte vždy za celý oddíl do termínu přihlášek na účet č. 1264640014/3030 Air Bank, variabilní symbol 
-  5XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení mějte pro případ kontroly s sebou u 
prezentace. Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace. 



 
Ražení: 
elektronické SportIdent  
Půjčovné SI čipu je 50 Kč na závod, požadavek na zapůjčení čipu uveďte do přihlášky. V případě nevrácení 
zapůjčeného čipu bude požadována náhrada 1.000 Kč. 
 
Ubytování: 
pořadatel zajišťuje ubytování v centru závodů v přízemních budovách v 62 pokojích (164 lůžek), neomezeně ve 
vlastních stanech a karavanech. Ubytování je možné od pátku. 
Ubytování objednávejte přes ORIS v doplňkových službách. K dispozici budou celé pokoje (2,3,4 lůžkové), 
cena za lůžko (vč. lůžkovin) ……………………… 210,- Kč/noc 
cena ve stanu …………………………………………. 100,- Kč/osobu/noc 
cena za obytné auto (karavan) …………………  300,- Kč/auto/noc + 50,- Kč/osobu/noc 
 
Další možnosti ubytování pořadatel nezajišťuje. 
 
Stravování: 
pořadatel zajišťuje stravování v restauraci v autokempu: 
 
pátek večeře: 
 
guláš, knedlík ………………………………….………… cena 90,- Kč 
smažený sýr, brambor ……………………………….. cena 90,- Kč 
 
snídaně sobota, neděle: 
 
obložený talíř (150g) vč. čaje ………………………. cena 65,- Kč 
míchaná vejce (150g) vč. čaje …………………….. cena 65,- Kč 
palačinky (150g) vč. čaje …………………………….. cena 65,- Kč 
 
sobota večeře: 
 
pečené kuře, šťouchaný brambor s cibulkou … cena 90,- Kč 
vepřový řízek, brambor ………………………………. cena 90,- Kč 
smažený sýr, brambor ……………………………..… cena 90,- Kč 
  
toto jídlo je nutné objednat přes ORIS v doplňkových službách a uhradit na účet předem společně 
se startovným - bez této rezervace žádné jídlo (kromě grilu) nedostanete.  
Stánkový prodej (gril) v centru závodu bez objednávání. 
  
Předpis: 
závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO 
 
Technická kontrola: 
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM14 a WM17. Šíře plášťů 
kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní 
nebude nikdo připuštěn ke startu). 
Informace: 
http://oris.orientacnisporty.cz/Klub?id=SKV 
Ondrej.Janovic@hotelsoft.cz  – přihlášky 
jana.kubinova@haberzettl.cz  – ubytování, stravování 
  
 
Dětská školka: 
Pouze po dobu závodu v centru. 
 
Funkcionáři: 
ředitel závodu – MUDr. Kateřina Žandová 
hlavní rozhodčí – Mária Žandová 
stavitelé tratí – Jiří Kubín, Aleš Ritter 
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