POŘADATEL:
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů

DATUM:
14. 6. 2014

free order - 7. závod Českého poháru MTBO

15. 6. 2014

middle - 8. závod Českého poháru MTBO

CENTRUM:
Svratouch - RS DDM Hlinsko (49°43'23"N, 16°03'09"E) a RS Naděje (49°43'28"N, 16°03'01"E)
Prezentace: centrum DDM Hlinsko – provozní budova
sobota 14. 6. 2014
10:00 - 11:30
neděle 15. 6. 2014
8:30 - 9:15
Vzdálenosti: záložní parkoviště P1, ubytování Later, kemp – centrum: 800 m, převýšení 60 m
sobota 14. 6. 2014
centrum – start free order: 2700 m / 50 m
cíl free order - v centru
neděle 15. 6. 2014
centrum – start middle: 1000 m / 0 m,
cíl middle – v centru
Start 00:
sobota 14. 6. 2014:
free order: 12:00, intervalový start
neděle 15. 6. 2014:
middle: 10:00, intervalový start

TERÉN:
Zvlněný terén v nadmořské výšce 650 – 785 m n. m. s hustou sítí komunikací různé sjízdnosti.

MAPA:
Speciální mapy pro MTBO, měřítko 1:15 000, Rozměr mapy na middle je 30 x 27 cm, rozměr mapy na

free order je A3 (29,7 x 42 cm). Sjízdnost cest dle klíče ISMTBOM. Zakázané prostory jsou vyznačeny
fialovým šrafováním na mapách.

Na jednom místě v severní části mapy pro FO je použita značka 839 - Sjízdná oblast (oblast, kde jízda
mimo cesty je povolena) - ve var. 3 dle mapového klíče (černý rastr).

PARAMETRY TRATÍ:
FO – optimální
SOBOTA – FREE ORDER
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SYSTÉM RAŽENÍ:
Elektronický – SportIdent. V každém závodě smí být použit SI čip pouze jednou.
Ve startovním koridoru je závodník povinen vymazat čip a zkontrolovat vymazání čipu, v cíli se razí
cílová jednotka. Vyčítání čipů v cíli bude při opouštění prostoru cíle s podporou rádiovým přenosem,
rezervní vyčítání bude k dispozici u IT centra s výdejem mezičasů. V případě poruchy SI jednotky na
kontrole razí závodník kleštěmi do mapy, na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli.

STARTOVNÍ ČÍSLA:
Startovní čísla jsou shodná pro oba dny. Závodník bez viditelně umístěného startovního čísla nebude
připuštěn na start. Čísla se odevzdávají v cíli nedělního závodu. Závodníci, kteří nebudou startovat
v nedělním závodě, jsou povinni startovní číslo odevzdat v cíli již v sobotu.
Startovní časy kategorií OPEN:
Závodníci kategorií OPEN startují oba dny v pevných časech dle nalosované startovní listiny. Při
dohlášení na prezentaci jim bude startovní čas přidělen na místě.
Formulář pro dohlášky na stažení ZDE!!

MYTÍ KOL:
Na ploše u budovy WC a sprch v táboře DDM.
Důležité upozornění: Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za hlídání a zajištění kol
závodníků a dalších účastníků akce po celou dobu jejího trvání. Za zajištění vlastního majetku
odpovídá každý sám.

MYTÍ LIDÍ, WC, PŘEVLÉKÁNÍ:
Budova umýváren a WC tábora DDM. Převlékání ve vlastních chatkách nebo autech. Po celou dobu
platí striktní zákaz převlékání a odkládání věcí v jídelně provozní budovy DDM a RS Naděje, dodržujte
prosím tuto zásadu. Z provozních důvodů používejte přednostně WC v táboře DDM. V RS Naděje
veškeré sociální zařízení pouze pro ubytované, pro návštěvníky jídelny budou k dispozici 4 kusy Toi
Toi.

PARKOVÁNÍ:
Cena za parkování je jednotná 50 Kč/auto za oba dny a platí i pro ubytované, není v ceně ubytování.
Vybírána bude u vjezdu na P1 pod svahem. Dodržujte příslušné určené plochy pro parkování. Velké
karavany doporučujeme odstavit na P1 z důvodu zúžených profilů na příjezdech k P2 a P3.
parkoviště P1 – rezervní kapacita pod svahem na obecní ploše u penzionu Later, bude využita po
naplnění kapacity P2 a P3
parkoviště P2 – na vymezených plochách DDM Hlinsko
parkoviště P3 - v RS Naděje a pouze ti, kteří tam mají ubytování, dodržujte kázeň, jde o podmínku
provozovatele RS
Příjezd auty na starty závodů je zakázán.

UBYTOVÁNÍ:
dle objednání, hlaste se na prezentaci, dle podmínek majitelů bude vyžadován soupis ubytovaných
včetně čísla OP, připravte si vyplněný formulář před příchodem na prezentaci, pokud máte ubytování

v táboře, nebudete prezentování před odevzdáním úplného seznamu ubytovaných za oddíl, formulář

ZDE

STRAVOVÁNÍ:
volný prodej z kuchyně RS Naděje. Prodej snídaní v neděli 7 – 9.30 hod., prodej jídel bude od 11 hod.
dále po oba dny dle zájmu. Z hygienických a kapacitních důvodů je po celou dobu striktní zákaz
převlékání a odkládání věcí v jídelně RS Naděje, dodržujte prosím tuto zásadu.

OBČERSTVENÍ:
párty stan DDM Hlinsko, kuchyň jídelny RS Naděje, výčep piva Rychtář – alko, nealko, limo, zmrzlina,
káva, pečivo.

DĚTSKÁ ŠKOLKA:
v areálu centra DDM, v sobotu 11.00 – 16.30 hod., v neděli 9.30 – 14.30 hod.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
Po dojezdu závodů v DDM Hlinsko, v sobotu cca v 17.30 hod., v neděli cca v 15.00 hod.

TECHNICKÁ KONTROLA:
Každý závodník je v souladu s čl. 17 Pravidel MTBO zodpovědný za technický stav svého kola.
Technická kontrola kola bude provedena ve startovním koridoru. Závodník bez řádně připevněné
cyklistické přilby nebude připuštěn ke startu.

PŘEDPIS:
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO platných pro rok 2014.

Závodníci se řídí Desaterem MTBO.
Informace:
http://osn-cz.eu/mtbo-2014/ nebo na adrese radan.kamenicky@gmail.com
Stánkový prodej v areálech závodů je možný pouze se svolením a po dohodě s ředitelem závodů.

FUNKCIONÁŘI:
Ředitel závodu:

Břetislav Wurzel,

tel. 724 056 825

Hlavní rozhodčí:

Radan Kamenický,

tel. 602 492 556

Stavitel tratí:

Tomáš Zrník

PLÁNKY:
Prostory centra

Plánek centra

Partneři závodu

