
MAMUT BIKE ORIENTEERING 2016 
  

2. ročník závodu dvojic a jednotlivců typu BIKE ADVENTURE pro všechny příznivce 
MTB a mapy „CYKLOORIENŤÁK“  

 
 

 POŘADATEL: Spolek orientačních sportů MAMUTI Z LIPOVKY 

 DATUM KONÁNÍ:   

 sobota 18. 6. 2016 NOČNÍ PROLOG 

 neděle 19. 6. 2016 hlavní závod - MAMUT BIKE ORIENTEERING 
 

 PREZENTACE: 

 v pátek  17. 6. 2016  od 17 do 22 hod. v PIVOVARU CLOCK;  

 v sobotu  18. 6.   od 18 hod. v centru závodu (kemp Vochtánka) 

 v neděli  19. 6.   od 7:30 - 8:30 hod. v centru závodu (kemp 

Vochtánka) 

 START:  noční prolog ve 21:30 hod. 

hlavní závod v 9:00 hod.  

pro oba závody intervalový, ve 2 nebo 5 minutových vlnách 

 CENTRUM ZÁVODU: Kemp Vochtánka pod hradem Potštejn 

www.kempwestern.cz GPS: N 50°4.55063', E 16°18.74198' 

 DRUH ZÁVODU:    bodovací orientační závod na horských kolech dvojic nebo 
jednotlivců pro registrované i neregistrované závodníky (jízda na kole podle 

turistické mapy) 

 ČASOVÝ LIMIT:     

 Noční prolog = 111 minut   
 Hlavní závod = 2. ročník má stanoven limit na 333 minut na některých 

kontrolách budou časové bonifikace (více v pravidlech závodu) 

 KATEGORIE: 

MAMUTI – závod mužských dvojic 

MM    součet stáří obou závodníků do 80 let (včetně, v den závodu) 

MM+  součet stáří obou závodníků větší než 80 let,  
min. věk závodníků – veteránů je 35 let (tj. ročník 1980) 

MAMUTICE – závod ženských dvojic 
DD      součet stáří obou závodnic do 80 let (včetně, v den závodu) 

DD+    součet stáří obou závodnic větší než 80 let,  
min. věk závodnic – veteránek je 35 let (tj. ročník 1980) 

MAMUTÍ MIX – závod smíšených dvojic 

MD     součet stáří obou závodníků do 80 let (včetně, v den závodu) 
MD+   součet stáří obou závodníků větší než 80 let,  

min. věk závodníků – veteránů je 35 let (tj. ročník 1980) 
 

MAMUT – závod jednotlivců 

http://www.kempwestern.cz/


M        kategorie mužů bez rozlišení věku 

MAMUTKA – závod jednotlivců 
D         kategorie žen bez rozlišení věku 

 MAPA: speciální turistická mapa 1:30 000, doplněná o detaily z OB 
map (rozměr A2) 

 OVĚŘENÍ PRŮCHODU KONTROLOU: bude upřesněno v pokynech (asi kleště 

spolu s foto) 

 PŘIHLÁŠKY: výhradně přes přihláškový systém zde http://mamut.rogaining.cz/ 

 LIMIT PRO ÚČAST JE STANOVEN NA 100 ZÁVODNÍCH DVOJIC 

 STARTOVNÉ: 

 Startovné pro noční prolog je dobrovolné, pro hlavní závod dle termínu 
přilášení  

a) zlevněné za 200,-Kč/osoba v termínu do 29. 5. 2016 

b) normální za 250,-Kč/os. do 12. 6. 2016 
c) zvýšené za 300,-Kč/os. později pouze přes email nebo v místě prezentace 

V ceně startovného je mapa (pro dvojici dvě mapy) a stravenka na občerstvení 
v kempu. 

 UBYTOVÁNÍ: v kempu Vochtánka, více na www.kempwestern.cz 

 PARKOVÁNÍ: možnost parkování na louce před vjezdem na Vochtánku; pro 

ubytované v kempu přímo v areálu 

 OBČERSTVENÍ: během závodu z vlastních zásob nebo v místních restauracích. 

Před a po závodě bude možné v areálu kempu (1 pozávodní jídlo v ceně 
startovného) 

 FUNKCIONÁŘI:         
 ŘEDITEL ZÁVODU: Josef Doležal tel. 724 242 897 

 HLAVNÍ ROZHODČÍ: Radek Sedlák tel. 737 659 841  
 STAVITEL TRATÍ:      Radek Sedlák 

 PRAVIDLA: 

NOČNÍ PROLOG SE ZAPOČÍTÁVÁ DO CELKOVÉHO HODNOCENÍ ZÁVODU,  

a to tak, že na základě výsledků se udělí časová bonifikace pro hlavní závod  
(1. místo +15 minut, 2. místo  +12 min, 3. místo +10 min, 4. místo +8 min,  

.... 8. místo +2 minuty) 

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V případě 

nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a 
postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí. 

2. Každá dvojice (jednotlivec) účastníků obdrží závodní speciální turistickou mapu 
a seznam všech kontrolních bodů s jejich body ve startovním koridoru 5 minut 

před ostrým startem. 
3. Bodové hodnoty kontrolních stanovišť budou vyjádřeny počátečním desítkovým 

číslem (tj. kontrola č 97 = 90 bodů, kontrola 29 = 20bodů). 
4. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách – dvojice se dostaví 

ke startu o 2 minuty dříve než je jejich startovní čas, tak aby byli včas 
připraveni na svůj startovní čas (uveden ve startovní listině). Jestliže se 

závodníci dostaví později, přijdou o své minuty bez náhrady. 
5. Průchod kontrolními body si závodníci značí do speciálního průkazu, který obdrží 

spolu s mapou. Závodníci musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti “na 
doslech” a to tak, aby mohli kdykoli prokázat rozhodčímu společnou jízdu 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fmamut%2Erogaining%2Ecz%2F
http://www.kempwestern.cz/


v páru. Kontrolními body a do cíle musejí projíždět těsně vedle sebe nebo za 

sebou. Motem závodu je heslo “Ve dvou se to lépe táhne!” 

6. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. 

7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (např. 
stopování) hrozí diskvalifikace. 

8. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav 
bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem 

v přihlášce, resp. potvrzením elektronického přihlašovacího formuláře, stvrzují, 
že závodí na vlastní nebezpečí. 

9. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě – 
neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty atd. 

10. Celý závod se v rozumné míře řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), 
která jsou k dispozici na www.mtbo.cz . V případě porušení pravidel (zejména 

podmínky společné jízdy) je dvojice penalizována odečtením bodů získaných 
v dané etapě. Případné nejasnosti týkající se pravidel podléhají rozhodnutí 

hlavního rozhodčího. 

 Povinné vybavení: horské nebo trekingové kolo (ne silniční), cyklistická přilba. 

 Doporučené vybavení: náhradní díly a duše, mapník (umožňuje číst 
mapu za jízdy na kole, možno zakoupit na e-shopech odkázaných na 

www.mtbo.cz). Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení 
v průběhu závodu. 

  


