
     
ROZPIS 

1. a 2. závod Českého poháru v MTBO 2016 

  

Datum:      7. 5. – 8. 5. 2016 

Centrum: Areál TJ Sokol Čestice  

GPS: 50.1260778N, 16.1452222E 

Na mapě zde: http://mapy.cz/s/lnBI 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 

Technické zabezpečení: Spolek orientačních sportů MAMUTI z Lipovky 

  

Organizátoři závodu: 

Ředitel:               Hana Sedláková         tel: 607 667 732 

Hlavní rozhodčí: Josef Doležal              tel: 724 242 897 

Stavitel tratí:       Radek Sedlák             tel: 702 283 494 

  

Typ závodů:  

Sobota – 1. závod ČP v MTBO - Dlouhá trať (Ultra long) 

Neděle – 2. závod ČP v MTBO - Krátká trať (Middle) 

Závodní kategorie: 

W10, W12*, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50 

M10, M12*, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60, 

OpenShort, OpenLong 

 

* kategorie WM12 budou vypsány pouze při minimálním počtu 10-ti závodnic,-íků 

(trať bude koncipována podobně jako u OB, tj. DH10L = linie, která bude v lese 

vyfáborkována spolu s možností výraznějšího zkrácení) 

Předpis:Závodí se dle platných Pravidel MTBO (platná od 1.4.2016), 

Soutěžního řádu (od 1.4.2016) a Prováděcích pokynů 2016. 

Předpokládané časy: Dle platných prováděcích pokynů pro rok 2016. 

  

Vklady:                 do 1.5. (do 3.5.16)  

Kategorie    Sobota  Neděle 

WM10     zdarma  zdarma 

WM12     60 Kč (90)                 60 Kč (90) 
WM14     110 Kč (165)               60 Kč (90) 
WM17, WM20    160 Kč (240)               110 Kč (165) 
WM21, WM40, WM50 M60  210 Kč (315)    150 Kč (230) 
Open Short                                     100 Kč              100 Kč  
Open Long ***                                  200 Kč (300)           200 Kč (300) 

              *** včasné přihlášení 200,- Kč, na místě 300,- Kč (pouze pro Open Long) 

  

http://mapy.cz/s/lnBI
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Pravidla_MTBO.pdf
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Soutezni_rad_MTBO_2016.pdf
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Provadeci_pokyny_MTBO_2016.pdf


     
Přihlášky: Přes centrální on-line systém Oris: http://oris.orientacnisporty.cz/ 

1.ČP - Ultra Long - sobota: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3502 

2.ČP - Middle - neděle: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3503 

 

1. termín do: 1. 5. 2016 23:59:59  

2. termín přihlášek: 03.05.2016 20:59:59 navýšení vkladu o 50 %  

V úterý večer bude vytvořena startovní listina, do které budeme dohlašovat již jen na volná místa „vakantů“   
 

 

Neregistrovaní a příchozí se mohou  přihlásit na e-mail: sedlakradek@centrum.cz , 

nebo se zaregistrují v ORISU 

Vklady a poplatky za ubytování zasílejte na účet číslo 115-1164930217/0100 u KB. 

Jako VS uveďte číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. 

Doklad o zaplacení může být kontrolován při prezentaci.  
 

Ubytování:  

pořadatel zajišťuje následující varianty ubytování:  

A) Chaty 2 lůžkové, 2 x nocleh (6. – 8. 5. 2016), 

     500Kč (pouze na 2 noci) 

B) Stan (omezená kapacita) 1noc/os; 

     možnost ubytování od 6. do 8. 5. 2016, 100Kč/noc 

C) Tělocvična 1noc/os; možnost ubytování 

     od 6. do 8. 5. 2016, 100Kč/noc (teplé sprchy) 

 vstup do tělocvičny bude povolen pouze s identifikačním náramkem na zápěstí 

Požadavky na ubytování zadejte- jako doplňková služba v přihláškách na sobotní 1. 

závod ČP!  

 

Možnosti stravování: 

- v areálu Sokola Čestice bude bohatá nabídka občerstvení - nápojový a jídelní 

lístek bude na webu koncem dubna 

- v blízkosti centra je motorest  
 

Další možnosti stravování v restauracích v blízkém okolí (obec Lípa, Častolovice, 

Borohrádek) 

  

Školka: Bude zajištěna. V nepříznivém počasí v budově a v teple. 
  

 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3502
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3503
mailto:sedlakradek@centrum.cz


     
 

Prezentace: 

V centru závodu:         

pátek 6. 5. 2016 18:00 – 23:00 

sobota 7. 5. 2016 8:00 – 11:30 

neděle 8. 5. 2016 8:00 – 10:00 

  

Start:   sobota:      10:00 hod. (intervalový) 

neděle:   10:00 hod. (intervalový) 

  

Vzdálenosti: 

           Centrum – parkování   0,8 – 1 km 

                  Centrum – start   7km (sobota), cesta zcela po rovině po cyklostezce 

3,5km (neděle) cesta převážně po cyklostezce  

Centrum – cíl 2km (sobota i neděle) 

v blízkosti cíle obou dnů bude start WM12  

Centrum – ubytování     0 – 0,5km 

Terén: 

Rovinatý (270 – 320 m.n.m.) les s velmi hustou a převážně velmi dobře sjízdnou sítí 

komunikací. V jižní části prostoru se nachází cca 20m svah, který přechází do 

větvících se údolíček. Cesty jsou převážně písčité, ale pevné. Velké množství pěšin 

je zarostlé borůvčím.  
 

Mapy: 

Speciální pro MTBO, dle platného mapového klíče (ISMTBOM 2010). 

Stav: jaro 2016. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Rozměr A3.  
  

Ražení: Elektronické SportIdent (půjčení čipů za 40 Kč na den). Pro sobotní závod 

budou potřebovat kategorie M21E velkokapacitní čip (kolem cca 40 kontrol) 

 

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

JURY:       Bude složena dle přihlášených účastníků. 
  

Technická kontrola: Bude provedena před každým závodem ve startovním 

koridoru pro kategorie Open, WM10,WM12, WM14 a WM17. Šíře plášťů všech  



     
závodních kol musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít 

cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu). 

 

Informace: http://mamutizlipovky.cz, sedlakradek@centrum.cz , tel.: 702 283 494 

  

Upozornění: 

Všechny tratě během závodu přejíždějí frekventovanou silnici II. tř. č. 36 mezi 

Borohrádkem a Česticemi (přejezd bude řízen pořadatelem) a dále budete 

několikrát  přejíždět méně frekventované silnice 3. tř., kde je nutno dávat velký 

pozor (jste účastníky silničního provozu).   

Lesy jsou v tomto období hojně navštěvovány pěšími i cyklisty, proto při závodě 

dbejte zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.  
  

Kulturní vyžití:  

Po sobotním vyhlášení výsledků, které proběhne v 19:00 v centru závodu, bude od 

20:00 zábava za hudebního doprovodu Country kapely KALUMET.  
  

  

Na Vaši hojnou účast při 

„Votvíráku bajkové sezóny 2016“ se těší MAMUTI z Lipovky! 

  

  

 

http://mamutizlipovky.cz/
mailto:sedlakradek@centrum.cz

