POKYNY
1. - 2. ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU MTBO
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: OK Rakovník z. s.
Datum a typ závodu: sobota 6. 5. 2017 - Ultralong, intervalový start, 00 = 12:00 h,
neděle 7. 5. 2017 - Middle, intervalový start, 00 = 10:00 h,
kategorie OPEN SHORT a WM10 startují kdykoli na startovací krabičku po celou
dobu startování. Upozorňujeme, že v kat. WM10 rodič staruje nejdříve ve své
kategorii. Dodržíte tímto FAIR – PLAY chování. Dodržujte MTBO-desatero, ke
stažení zde: http://www.mtbo.cz/archiv/mtbo-desatero.pdf

Centrum:

po oba dny AUTOCAMPING Jesenice, okr Rakovník,
GPS: 50.0895536N, 13.4775503E.

Mapy:

Ultralong: Svatý Hubert sever a Svatý Hubert jih , 1: 15 000, ekvidistance = 5 m,
stav březen 2017, formát A3.
Middle: Svatý Hubert jih, 1: 10 000, ekvidistance = 5 m, stav březen 2017,
formát A3.

Terén:

Hustá síť dobře sjízdných komunikací a cest. Terén mírně zvlněný, v nadm.
výšce 500 – 650 m. n. m. Převážná většina prostoru stejná jako při ČP
MTBO 2005.

Kategorie:

W10, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, M10, M14, M17, M20,
M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60, OPEN LONG (pouze v sobotu),
OPEN SHORT jednoduchá trať pro příchozí, WM10 – bez fáborků, možno s rodiči
předpokládané časy vítězů dle platných pravidel MTBO.

Upozornění:

Při sobotním UL kategorie M20, M21E, M21A,M21B, M40 a W21E mají výměnu
mapy v terénu. První mapa je oboustranná (nejdřív Svatý Hubert sever) a při
dojetí na poslední kontrolu druhé strany mapy (Svatý Hubert jih) odevzdají tuto
mapu pořadateli a obdrží druhou mapu (Svatý Hubert sever) podle které dojedou
do cíle. Na této výměně mapy bude také občerstvení (voda a voda se šťávou).

Systém ražení:

Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident

Prezentace:

V centru závodu

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum SOBOTA i NEDĚLE 50 –100 m,
centrum – start sobota 200m, neděle 4 km/120m (po silnici 5km/100m),
cíl – centrum sobota - 0 m, neděle cca 4000 m
neděle společná cesta na start a cíl, cca 500m od sebe, v centru obdržíte plánek.
UPOZORNĚNÍ, zámeček SVATÝ HUBERT je sídlem LČR. V jeho blízkosti se
nachází nedělní start. Do objektu je zákaz vjíždět autem, všeobecně v okolí
startu a cíle není místo na parkování aut.

Parkování:

Parkoviště přímo v centru závodů, poplatek za parkovné jen v sobotu pro
neubytované Kč 20,-.

WC a mytí:

Využijte wc a mytí v centru.

SOBOTA 6. 5. 2017 10:30 – 11:30 hod,
NEDĚLE 7. 5. 2017 09:00 – 09:30 hod.
Prezentujte prosím jen celý klub najednou.

Mytí kol:

Bude zajištěno, v centru – tlakové myčky na vyhrazeném místě.

Občerstvení:

Po oba dny voda se šťávou v cíli v centru, v sobotu na trati pro kategorie M20,
M21E, 21A, 21B 40 a W21E.

Technická kontrola: Před startem bude provedena kontrola technického stavu kol závodníků v Open
kategoriích a kategoriích MW10, MW14 a MW17. Kola všech startujících závodníků musí
být osazena plášti o minimální šířce 1,5“. Všichni závodníci se musí dostavit na start s
přilbou, bez přilby nebude žádný závodník puštěn do závodu.

Předpis:

Závody probíhají podle platných pravidel MTBO. Předpokládané časy vítězů dle platných
pravidel MTBO, soutěžního řádu soutěží sekce a prováděcích předpisů MTBO ČSOS.

Časový limit: Sobota 300 min, neděle 120 min.
Uzávěrka cíle: Sobota 18:00 hod, neděle 14:00 hod.
Vyhlášení:

Sobota 18:00 hod, neděle 14:00 hod v centru.

Školka:

V obou centrech závodu bude k dispozici školka pro děti závodníků. Děti prosím
ponechávejte ve školce po dobu nezbytně nutnou.

Úschovna kol: Bude k dispozici ze soboty na neděli v ATC dle plánku. Příjem kol bude v sobotu od
18:00 do 19:00 Výdej kol bude v neděli od 8:00 do 9:00
Protesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu, později do 14 dnů na
adresu HR: Petr Bílý, Pod Nemocnicí 2154, 269 01 Rakovník, tel.: 733 608 969,
bilymilan@volny.cz

Restaurace:

Přímo v ATC je restaurace, bude k dispozici běžný sortiment. Provozovatel je upozorněn
na hladový a žíznivý počet závodníků.
Další restaurace jsou ve vedlejších kempech, ale všude je plno, sezóna běží. V Jesenici je
reataurace jen v centru, doporučujeme na kvalitní jídlo spíše Kralovice, Žihle, pivovar
Chyše či Rakovník.

Jury:

Kalina Miroslav, Rygl Jaroslav, Březinová Marie

Funkcionáři závodu:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Pavel Otta
Petr Bílý, R1
Milan Bílý, R2

web závodu:

www.ok-rakovnik.webnode.cz ,
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3917

Informace:

Milan Bílý, bilymilan@volny.cz, tel. 723 612 197

Upozornění: Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí
Sponzoři závodu: Procter&Gamble-Rakona, LČR, Mountfield, Pivovar Bakalář, město Jesenice, všem
děkujeme.
V Rakovníku dne 1. května 2017
Za OK Rakovník:

Milan Bílý

