ROZPIS ZÁVODU
17. a 18. závod ČP MTBO
MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory
Pořadatel:
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních
sportů
Datum:
17. 10. 2015 sprint, 16. závod Českého poháru MTBO
middle, 17. závod Českého poháru MTBO
18. 10. 2015 MČR družstev MTBO Memoriál Tomáše Sikory
Centrum:
Vysočina Aréna (dále VA) Nové Město na Moravě (49°34'39"N, 16°3'11"E)
Prezentace: centrum VA
pátek 16. 10. 2015 19:00 - 21:00
sobota 17. 10. 20157:30 - 8:45
neděle 18. 10. 2015

9:00 - 9:30

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 200 m
sobota 17. 10. 2015 centrum – start sprint: do 2 km, cíl sprint: v centru, centrum – start
middle: do 5 km, centrum - cíl middle: do 5 km (vše bude upřesněno v pokynech)
neděle 18. 10. 2015;
Start 00:

start, cíl – v centru VA

sobota 17. 10. 2015:

sprint: 9:00, middle: 14:00, oba závody intervalový start

neděle 18. 10. 2015:

družstva 10:00, hromadný start

Terén:
Zvlněný terén v nadmořské výšce 600 – 800 m n. m. s hustou sítí komunikací různé
sjízdnosti.
Mapa:
Speciální mapy pro MTBO, měřítko pro sprint 1:7500, middle a družstva 1:15 000
Systém ražení:
Elektronický – SportIdent
Kategorie sobota:
W10, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
M10, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
OpenShort, OpenLong
Kategorie neděle:
5členná družstva (MWMWM)
OPEN Short, OPEN Long (oboje pouze jednotlivci)
Závodí se dle platného Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů 2015.
V družstvech mohou startovat i závodníci příslušného oddílu na základě registrace v
pěším OB.
Družstva s neregistrovanými závodníky mohou v závodě startovat mimo soutěž.
Maximálně může v družstvu hostovat jeden člen. Hostování se nahlašuje pořadatelům
společně s přihláškou.
Předpokládané časy: Dle platných Prováděcích pokynů 2015.
Kategorie OPEN:
Pro start v kategoriích OPEN nepotřebujete žádnou registraci či licenci. Na závod se
přihlašujete buď přes přihláškový systém (jste-li členem klubu s registrací pro MTBO)
nebo e-mailem na adresu (zdenek.cernik@racom.eu) s uvedením jména, příjmení,
roku narození, kategorie a čísla čipu. Pokud budete chtít zapůjčit čip, uvedete také
požadavek v přihlášce.
Přihlásit do kategorií OPEN lze v rámci možností pořadatelů i na místě, bez příplatku.

Závodníci v kategoriích OPEN startují v libovolném startovním čase v rozmezí dle
tabulky.
závod

start OPEN

17. 10. dopoledne 9:30 - 10:30

délka OPEN Short délka OPEN Long
3 km

5 km

17. 10. odpoledne 14:30 - 16:30 5 km

9 km

18. 10.

11 km

10:15 - 12:00 6 km

Délky jsou měřeny vzdušnou čarou.
Závodníci kategorie OPEN se musí před závodem dostavit na prezentaci pro startovní
číslo, i když jsou přihlášeni předem.
Přihlášky:
Závodníci se přihlašují přes přihláškový systém ORIS.
Pouze v odůvodněných případech emailem: zdenek.cernik@racom.eu
Termín přihlášek: 11. 10. 2015, 23:59:59
Vklady:
WM10 – zdarma
WM14 - 60 Kč/závod
WM 17, WM 20 - 110 Kč/závod
WM 21, WM 40, WM 50, M 60 – sprint, middle - 150 Kč/závod
Open-Long - 200 Kč/závod (možno přihlásit i na místě 300 Kč/závod)
Open-Short - 100 Kč/závod (možno přihlásit i na místě 100 Kč/závod)
Družstva – 650 Kč/družstvo
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/závod
Vklady a ubytování prosím hraďte na účet: 2600107214/2010, jako variabilní symbol
uveďte číslo klubu v adresáři ČSOS. Zahraniční účastníci mohou platbu provést v
hotovosti na prezentaci.
Ubytování: pořadatelé zajišťují pouze ubytování v areálu RS ŽĎAS Zubří (49°34'40N
16°8'13"E)
Vzdálenost od centra závodů VA cca 9 km

A) chata zděná - 2 pokoje po 3 lůžkách, vč. soc. zařízení 350 Kč/os./noc
10 chat, na každé možnost 1x přistýlka, vytápěné, zateplené
B) chata malá – 2 palandy / 4 lůžka, soc. zařízení společné v blízké budově, 250
Kč/os./noc
12 chat, podlahové vytápění, zateplené
C) chata velká – celkem 11 lůžek, 6 lůžek + 5 lůžek na palandách, soc. zařízení
společné v blízké budově, 200 Kč/os./noc, 10 chat, vytápěné
Požadavky uvádějte v přihláškovém systému. Možnost ubytování od pátku,
přednostně budou uspokojeny požadavky na ubytování na obě noci.
Další možnosti v okolí naleznete na internetu, např. http://ubytovani.nmnm.cz/.
Občerstvení: stánkový prodej ve VA v běžném sortimentu
nabízíme stravování v jídelně RS ŽĎAS Zubří, pátek, sobota večeře, sobota,
neděle snídaně
snídaně 70 Kč, švédské stoly, večeře 80 Kč
odběr bude na stravenky vydávané na prezentaci, požadavky uvádějte v přihláškovém
systému. Volný prodej při závěrečném večeru ČP MTBO 2015 dle možností kuchyně.
Parkování:
po dobu závodů na stálých parkovištích ve VA – 50 Kč jednorázově za oba dny,
v sobotu večer v areálu RS ŽĎAS Zubří - zdarma
Školka: v areálu centra, bude v provozu v sobotu 8.30 – 18.00 hod., v neděli 9.30 –
14.00 hod.
Závěr sezóny – slavnostní večer:
vyhlášení výsledků sobotních závodů a celkového pořadí ČP MTBO 2015 v jídelně RS
ŽĎAS Zubří 17. 10. 2015, ve 20.00 hod., vyhlášení nedělních závodů MČR MTBO
družstev ve VA
Technická kontrola:
Technická kontrola pro závodníky kategorií OPEN, WM14 a WM17 bude provedena v
závodním koridoru. Minimální šíře plášťů je 1,5“. Každý závodník musí být vybaven
řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO.
Informace: http://osn-cz.eu/mtbo-2015/ nebo

e-mail: radan.kamenicky@gmail.com nebo bretislav.wurzel@seznam.cz

Funkcionáři
Ředitel závodu:

Břetislav Wurzel

Hlavní rozhodčí:

Radan Kamenický tel. 602 492 556

Stavitel tratí:

Tomáš Zrník

tel. 724 056 825

