
Rozpis Haven Mistrovství České Republiky + Český pohár MTBO 2016
Pořadatel
SNS Smržovka (www.sns.cz) z pověření Českého svazu orientačních sportů

Datum a typ závodu
 Pátek 16.9.2016 - Noční Sprint - 14. závod ČP MTBO 2016
 Sobota 17.9.2016 – Middle (krátká trať) - Mistrovství ČR a Veteraniáda + 15. závod ČP
 Neděle 18.9.2016 - Long (klasická trať) - Mistrovství ČR a Veteraniáda + 16. závod ČP

Centra závodů
 Pátek 16.9.2016 + Sobota 17.9.2016 - Jablonec nad Nisou, Areál Na Hutích BAK ( GPS: 50°43'02.5"N 

15°11'15.4"E)
 Neděle 18.9.2016 - Lučany nad Nisou, koupaliště ( GPS: 50°44'56.1"N 15°12'54.2"E )

(přehledová mapka)

Prezentace
 Pátek 16.9.2016, 17:30 - 19:30, Jablonec nad Nisou, Areál Na Hutích
 Sobota 17.9.2016, 9:00 - 10:00, Jablonec nad Nisou, Areál Na Hutích
 Neděle 18.9.2016, 8:00 - 9:00, Lučany nad Nisou, koupaliště

Start
 Pátek: 00 = 20:00, intervalový
 Sobota: 00 = 11:00, intervalový
 Neděle: 00 = 10:00, intervalový

http://mtbo2016.sns.cz/pokyny-startovky/
http://www.sns.cz/


Terén
Kopcovitý s množstvím cest různé sjízdnosti, technicky náročné výjezdy a hlavně sjezdy!

Mapy
 Sprint - 1:5 000, E 5m, formát A4
 Middle - 1:10 000 + 1:5 000, E 5m, formát A4
 Long - 1:15 000, E 5m, formát A4

Stav červenec 2016, mapový klíč ISMTBOM2010. Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Vypsané kategorie
Noční sprint:
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
OPEN Short, OPEN Long

Krátká a klasická trať:
Mistrovství ČR – W17, W20, W21E, M17, M20, M21E
Veteraniáda ČR – W40, W50, M40, M50, M60
Český pohár – W14, W21A, W21B, M14, M21A, M21B, M21C
OPEN Short, OPEN Long, WM12L (Línie - fáborkovaná trať s kontrolami pro děti a začátečníky)

Právo startu, předpokládaný čas vítěze a délky tratí dle Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2016

Přihlášky do neděle 11.9.2016
Přes  centrální  on-line  systém  na  http://oris.orientacnisporty.cz/,  resp.  jednotlivé  závody:
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3515
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3516
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3517
do 11.9.2016 za základní startovné (viz. níže), do 14.9. za příplatek 50%, pozdější dle možností pořadatele
a za příplatek 100%
Ostatní přihlášky a neregistrovaní emailem na mtbo2016(zavináč)sns.cz (uvádějte jméno, příjmení, ročník,
team a případné číslo SI čipu - pokud nemáte zapůjčíme)

Vklady

Kategorie Noční sprint MČR Middle
Krátká trať

MČR Long
Klasická trať

WM12L není 40 Kč 40 Kč
WM14 60 Kč 60 Kč 60 Kč
WM17, WM20 110 Kč 110 Kč 110 Kč
WM21, WM40, WM50, WM60 150 Kč 150 Kč 170 Kč
OPEN Short (Příchozí krátká) 100 Kč 100 Kč 100 Kč
OPEN Long (Příchozí dlouhá) 150 Kč 150 Kč 150 Kč
Půjčení SI čipu 50 Kč 50 Kč 50 Kč

Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné.
Veškeré platby uhraďte v termínu přihlášek převodem na účet pořadatele.
Číslo účtu : 1974226133/0800
Variabilní symbol : 99xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.
Příchozí a zahraniční závodníci mohou provést úhradu v hotovosti na prezentaci.

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3517
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3516
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3515
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Provadeci_pokyny_MTBO_2016.pdf


Systém ražení
Elektronický – SportIdent. Zapůjčení SI čipu 50 Kč/den, hraďte spolu se startovným.
Záloha 750 Kč za půjčení čipu pro neregistrované závodníky.

Ubytování
Možno z pátka na sobotu i ze soboty na neděli, včetně úschovny kol.

 Třídy ZŠ Lučany - 90 Kč osoba / noc
 Stany a karavany u ZŠ Lučany - 80 Kč osoba / noc

Objednávejte v přihláškovém systému u pátečního závodu.
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3515

Další možnosti ubytování: http://www.tjlucany.cz/web/ubytovani/

Školka
Hlídání dětí v centrech závodů. V případě špatného počasí v ZŠ Lučany.

Stravování
Sobotní a nedělní snídaně v ZŠ Lučany kde je ubytování.

Bufet v centrech závodů. Pivo, nealko, toasty, párky, klobásy, těstoviny.

+ Možnost objednání sobotního obědu v centru závodů nebo večeře při sobotní BikeParty v Sokolovně v
Lučanech:

 Kuřecí steak po provensálsku + pečivo a obloha - 65 Kč
 Hovězí steak na pepři + pečivo a obloha - 80 Kč
 Guláš ze zadního hovězí s pečivem - 65 Kč

Objednávejte v přihláškovém systému u pátečního závodu.
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3515

Vzdálenosti
Pá + So:

 centrum – parkoviště: 0 m
 centrum – start: do 2 km (bude upřesněno v pokynech)
 centrum – cíl: do 200 m
 centrum– ubytování: 5 km (ideální na rozjetí a vyjetí)

Ne:
 centrum – ubytování: 1,6 km
 centrum – parkoviště: 0 - 1,6 km
 centrum – start: do 2 km
 centrum – cíl: do 0 m

Předpis
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO. Cyklistická přilba je 
povinná!

Protesty
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času 
uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě 
uznání protestu vrácen.

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3515
http://www.tjlucany.cz/web/ubytovani/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3515


Technická kontrola
Před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, WM12L, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol 
musí být minimálně 1,5 . Všichni závodníci jsou při závodě povinni mít cyklistickou přilbu na hlavě.″

Doporučení a upozornění
Páteční noční sprint bude probíhat mimo silniční provoz a v náročném terénu, takže bude vyžadovat
dobré  osvětlení.  Kontroly  nebudou  reflexní,  klasický  lampion  v  noci  je  dobře  viditelný  sám  o  sobě.
Doporučujeme kvalitní světlo na helmu i řidítka a reflexní prvek dozadu případně nepřerušovaně svítící
červené světlo.  Blikající  blikačky jsou zakázány, aby závodníci jedoucí za vámi nemuseli  na lobotomii
mozku -  bude kontrolováno na startu.  Závodníkům jedoucím v protisměru se nedíváme do obličeje,
abychom je zbytečně neoslnili a tím nepřivedli k pádu.

V  rámci  sobotního  závodu budete  překonávat  silnici  III.  třídy,  na místě  sice  budou organizátoři,  ale
přednost před projíždějícími auty nemáte.

Některé singletracky budou v terénu vyznačeny žlutými fáborky.

Při přesunu na start a z cíle budete využívat také silnice III. třídy.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

Nebezpečné sjezdy nebudou značeny ani v mapě a ani v terénu!

V lese budou rozmístěni traťoví komisaři hlídající dodržování pravidel, zejména jízdu mimo cesty.

Jakékoliv porušení pravidel MTBO bude trestáno diskvalifikací.

Funkcionáři
Honza Svoboda - ředitel závodu
Věrka Pařízková - hlavní rozhodčí
Honza Svoboda (sprint + middle), Michal Hons (long) - stavitelé tratí

Informace
http://mtbo2016.sns.cz
mtbo2016(zavináč)sns.cz

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 22.6.2016

http://mtbo2016.sns.cz/
http://www.mtbo.cz/dokumenty/Pravidla_MTBO.pdf
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