WMTBOC 2015 VEŘEJNÉ ZÁVODY
ROZPIS
Pořadatel
Sportovní klub Slavia Liberec orienteering
Ředitel závodů:
Eliška Masopustová
Stavitelé:
Milan Jirásek, Milan Meier, Leoš Bogár, Ctibor Podrábský
Program & Centra závodů
Datum

WMTBOC

Veřejné závody

18. srpna, úterý

krátká trať

krátká trať

19. srpna, středa

sprint

sprint

21. srpna, pátek

klasická trať

zkrácená klasika

22. srpna, sobota

štafety

volné pořadí kontrol

Centrum závodů, cílová
aréna
Sportovní areál Břízky,
Jablonec nad Nisou
Atletický stadion Turnov
Rekreační areál Vesec,
Liberec
Rekreační areál Vesec,
Liberec

Kategorie
 Krátká trať: Open M, Open W – tratě odpovídají kategoriím M21, W21 MS MTBO
 Sprint:
Open M, Open W - tratě odpovídají kategoriím M21, W21 MS MTBO
Klasika:
Open M, Open W – předpokládaný čas vítěze 70 - 80 minut
 Volné pořadí kontrol:
Open M, Open W – předpokládaný čas vítěze 60 minut
Při volbě kategorie není žádné věkové omezení.
Závodní pravidla
Všechny závody se řídí platnými pravidly IOF pro závody v MTBO.
Mapy & terény
Všechny mapy jsou zmapovány podle ISMTBOM 2010, nebudou vodovzdorně upraveny.
Disciplína
KRÁTKÁ TRAŤ

Mapa
Popis terénu
1:10 000, E 5m Pro krátkou trať byl vybrán kopcovitý a členitý
terén s hustou sítí většinou dobře sjízdných cest.
Závodní prostor přechází z podhorského terénu s
širšími cestami do příměstského lesa s pěšinami.
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SPRINT

ZKRÁCENÁ
KLASIKA
VOLNÉ POŘADÍ
KONTROL (free
order)

V některých pasážích lesa jsou prudká stoupání
a příkré svahy, které budou vyžadovat dobrou
techniku.
1:7 500, E 5m Závodní
prostor
sprintu
je
kombinací
příměstského lesu, parku a města s různými typy
terénu. V prostoru je hustá síť cest a pěšin
s dobrou sjízdností. V některých pasážích jsou
prudká stoupání a příkrý svah.
1:15 000, E 5m Závodní prostorem je v kopcovitý smrkový les s
množstvím údolí a terénních tvarů. Prostor se
také vyznačuje hustou sítí cest různé sjízdnosti.
1:10 000, E 5m Závodní prostorem je v kopcovitý smrkový les s
množstvím údolí a terénních tvarů. Prostor se
také vyznačuje hustou sítí cest různé sjízdnosti.

Start and Cíl
Start a cíl – na stejném místě jako pro mistrovství světa
Veřejné závody
Předpokládaný start 00
krátká trať
15:00
sprint
16:30
zkrácená klasika
16:00
volné pořadí kontrol
14:30
(free order)
Start 00 veřejných závodů je plánován až po vyhlášení vítězů MS a může se tak stát, že
čas prvního bude tomu přizpůsoben.
Datum
18.8. úterý
19.8. středa
21.8. pátek
22.8. sobota

Systém ražení
SportIdent, čipy bude možné půjčit od pořadatele za 50 Kč/závod.
Přihlášky a vklady
Pro přihlášky použijte ORIS. Bude možné se také přihlásit na místě, ale jen v omezeném
počtu.
Kategorie

Vklad
(zaplacený do 31. 7. 2015)

Vklad
(zaplacený po 31. 7. 2015
nebo přihláška na místě)

Open W a Open M

300 Kč (za osobu a závod)

450 CZK (za osobu a závod)

Pro registrované v ČSOS je sleva 50% na startovném. Přihláška je platná až po jejím
zaplacení.
2

Úhrada
Banka - Fio banka, a.s.
Majitel účtu - Slavia Liberec orienteering
Číslo účtu - 2300069527/2010
Ubytování
Ubytování v Liberci a okolí je možné najít zde –
http://www.visitliberec.eu/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani/
Kontakt
Email – organizers@wmtboc2015.cz
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