POKYNY
Mistrovství a Veteraniáda ČR v MTBO 2015 – štafet
3. a 4. závod Českého poháru v MTBO 2015
8. 5. – 10. 5. 2015
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Technické zabezpečení:

GHOST RUBENA MTBO Racing Team

Centrum:

Autokemp Stříbrný rybník, Hradec Králové,
GPS: 50°12'12.008"N, 15°53'35.007"E, po všechny dny

Prezentace:

v centru závodu
Pátek 8. května 2015 od 10:00 - 12:00, 16:00 -17:00 hod
Sobota 9. května 2015 od 8:00 - 9:15 hod.
Neděle 10. května 2015 od 8:00 - 9:15 hod
Soupisky štafet vyplňte on-line v systému ORIS do čtvrtka
7. 5. do 23:59 hodin. Na místě bude možné provádět pouze
nezbytné změny a to do pátku do 12:00 hod na prezentaci.
Bez řádně vyplněných soupisek štafet nebude umožněn start
štafety.

Ubytování :

Závodníci ubytovaní v chatkách obdrží klíče na prezentaci. Při
odjezdu ponechte klíče v zámku dveří. Závodníci ubytovaní ve
stanech obdrží ubytovací pásky na stan. Ubytovací pásky musí
být viditelně umístěny na stanech (bude probíhat kontrola ze
strany provozovatele kempu). Plocha pro postavení vlastních
stanů je vyznačena v plánku centra závodu. Karavany a obytné
vozy řeší platbu za ubytování individuálně na recepci kempu, při
příjezdu a dále dle instrukcí pořadatelů.

Start 00:

Pátek: Štafety - 13:00 – hromadný, po kategoriích.
Před závodem bude provedena ukázka startu a předávky
Start

Kategorie

13:00
13:10
13:20
13:20
13:20

M
W
M120
W120
OPEN

Délka
Počet
vzdušně (km) kontrol
11,5
17
8,8
15
9,4
16
7,0
11
6,7
11

Všechny úseky razí cílovou kontrolu až po projetí cílové čáry
(předávce) do rukou pořadatele – u 3. úseků rozhoduje pořadí na
cílové čáře.
Závodníci 2. a 3. úseků si odebírají svoji mapu ve výdejně map.
Sobota: Klasická trať (long) - 10:00 – intervalový dle
startovní listiny
Neděle: Krátká trať (middle) – 10:00 – intervalový dle
startovní listiny
Pro kategorie OPEN Long a Short, start po oba dny průběžně do
12:00 ve vyhrazeném startovním koridoru. (více informací na
prezentaci)
Parametry tratí:
SOBOTA 9.5. -Long
Délka
Počet
vzdušně
kontrol
(km)

NEDĚLE 10.5. - Midlle
Délka
Počet
vzdušně
kontrol
(km)

W14
W17
W20
W21E
W21A
W21B
W40
W50

9,3
9,8
17,5
20,9
17,5
10,7
9,5
9,5

13
13
17
21
17
14
15
15

6,0
8,2
10,1
12,2
10,1
8,5
8,2
8,2

10
14
19
22
19
15
14
14

M14
M17
M20
M21E
M21A
M21B
M21C
M40
M50
M60

9,8
17,6
25,3
29,5
25,3
19,2
14,5
24,0
17,4
17,4
22,3
9,4

13
18
23
30
23
19
18
23
20
20
20
18

8,2
10,7
14,1
15,3
14,1
10,7
10,4
13,1
10,5
10,5
15,3
8,2

14
19
19
26
21
19
16
22
20
20
26
14

OPEN Long
OPEN Short

Vzdálenosti:

Centrum – Ubytování: 0m
Centrum – Parkování: 0m

Pátek:
Centrum – Start: 0 km
Centrum – Cíl: 0 km
Sobota:
Centrum – Start: 6 km – značeno z centra modrobílými fáborky
Centrum – Cíl: 3,5 km značeno oranžovými fáborky
Neděle:
Centrum – Start: 3 km – značeno z centra modrobílými fáborky
Centrum – Cíl: 3 km – značeno oranžovými fáborky
Zákaz pohybu závodníků v místech označených cedulemi
prostor závodu po celou dobu konání akce.
Parkování:

V centru závodu dle pokynů pořadatelů, bude
vybíráno parkovné 50 Kč za všechny dny. Ubytovaní v chatkách
budou parkovat přímo u chatek. Ostatní na vyhrazených
místech. (viz. plánek parkování)

Mapa:

Speciální pro MTBO, dle platného mapového klíče
(ISMTBOM 2010).
Stav jaro 2015. Mapy budou vodovzdorně upraveny pouze na
páteční závod štafet.
Pátek: Hradecká placka 2, 1 : 15 000, E 5m, formát A4,
Sobota: Cesta myslivců, 1 : 15 000, E 5m, formát A3
Neděle: Odpočívej v pokoji, 1:15000, E 5m, formát A4
Na nedělní mapě – Odpočívej v pokoji 1:15000 je použita
speciální značka č. 839 – oranžová barva pro sjízdnou
oblast, v tomto případně jde o kousek louky, po které je
povoleno jezdit.

Předpokl. čas vítěze:

Dle platných prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS v MTBO
2015.

Popis terénu:

Pravoúhlá síť velice dobře sjízdných cest s malým převýšením.

Výdej map:

Mapy z jednotlivých závodů budou vydávány každý den po
skončení závodu.

Vyčítání čipů:

Pátek– ihned po dojezdu v cíli
Sobota, Neděle – v centru závodu – co nejdříve po dojezdu!

Vyhlášení vítězů:

Pátek: 19:30 v centru
Sobota: 19:30 v centru
Neděle: 15:00 v centru (čas se může operativně změnit)

Úschovna kol:

V centru s omezenou kapacitou pouze pro ubytované závodníky.
Svá kola si můžete uschovat i ve svých chatkách. Úschovna
bude otevřena v pátek od 17:00 do 18:00 v sobotu od 8:00 do
9:00 a 17:00 -18:00. V neděli od 8:00 do 9:00

Dětská školka:

V centru, každý den, pouze v době závodu.

Dětský závod:

Dětský závod je totožný s vypsanými kategoriemi W10 a M10
v ORISu. Dohlášky na dětský závod pro děti, které nejsou
přihlášené v Orisu budou možné na prezentaci. Sobotní dětský
závod bude bez mapy s možností doprovodu rodičů. Trať bude
vytyčena přímo v areálu centra závodu. Start bude hromadný, po
skončení závodu (cca v 16:00). V neděli bude dětský závod
s mapou s možností doprovodu rodičů. Startovat se bude po
jednom, intervalově, jak kdo přijde, po dobu fungování dětské
školky (cca 9:30 – 14:00). Čas bude každému závodníkovi
změřen. Trať bude rovinatá, ale prověří i technickou zdatnost
jezdců. Po dojetí posledních závodníků budou vyhlášeny
výsledky.
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:

Zajištěna v centru.

Technická kontrola:

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru
pro kategorie Open, DH14 a DH17. Šíře plášťů kol ostatních
kategorií musí být minimálně 1,5".
Do lesa nebudou vpuštěni závodníci bez cyklistické přilby a
startovního čísla (závodníci ČP).

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

WC a sprchy:

Jsou součástí vybavení kempu (sprchy za poplatek 20,-)

Občerstvení:

budou na Vás nachystaní v místní restauraci a také v bistru
U Lišáka viz plánek. Objednané stravování si můžete
vyzvednout u výdejního okénka místní restaurace po předložení
stravenky, kterou naleznete v oddílové obálce v časech: snídaně
7:30 – 9:00, večeře 17:30 – 18:30.

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.
Současně platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě.
Mimo ně musí závodník nést kolo minimálně 20 cm nad zemí.
Zároveň platí zákaz jízdy po loukách – bude hlídáno
rozhodčími. Porušení pravidel je důvodem k diskvalifikaci
závodníka.

Protesty:

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

Upozornění:

V lese budou rozmístěni traťoví komisaři, hlídající dodržování
pravidel, zejména jízdu mimo cesty.
Jakékoliv porušení bude trestáno diskvalifikací.
Les je velmi hojně navštěvován cyklisty i pěšími turisty,
buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Nenechávejte své věci a kola bez dozoru. Kemp je veřejné
místo a nemůžeme nijak zabránit pohybu nežádoucích živlů.

Výsledky:

budou průběžně vyvěšovány v centru

Kulturní program:

V centru závodu po vyhlášení výsledků . Průběžně se
pokusíme v párty stanu vysílat hokejová utkání MS 2015.

Předpis:

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

Časový limit:

Pátek: 240 minut
Sobota: 240 minut

Neděle: 120 minut
Jury:

Urbaník Robert, Lukavec Petr, Svoboda Jan

Funkcionáři:

Václav Husák – ředitel závodu +420 776 255 071
Martina Lamichová – hlavní rozhodčí +420 721 477 723
Václav Husák, Libor Kříž – stavitelé tratí (long)
Martina Lamichová, Pavlína Chaloupská – stavitelky
tratí (Middle)
Lukáš Chmelař – stavitel štafet

Plánek pro organizace štafetového závodu

Parkování

Plánek centra závodů

Speciální znak 839 použitý v mapovém klíči

