
 
 

2 - 3. září 2017. 

Pákozd, Maďarsko 

Rozpis (2) 
 

 

Pořadatelé:   Tipo TKE; 1133 Budapest, Pozsonyi út 52. 
  Tájoló Erdei és Tájékozódási Sportok Alapítvány; 1122 Budapest, Határőr út 53/a.  
 
Sponsor:  Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó KHUF. 

 
Funkcionáři: Předseda:  Zoltán Miháczi 

Mísropředseda: Miklós Bogdány 
 

Patron:      János Takács, starosta vesnice Pákozd 
 

Terén a stavitel tratí:   Attila Molnár 
 
Hlavní rozhodčí:    Anna Füzy 
 

Centrum závodu:    Pákozd / Jezero Bella (Bella-tó) (47.221662, 18.537280) 

Druh a program závodu: 

Dvoudenní, denní, individuální závod se součtem času. 
 
2.9.2017. MTBO Tipo Cup (14. kolo) E1, Maďarský pohár a Český pohár krátká trať,  
3.9.2017. MTBO Tipo Cup (15. kolo) E2, Maďarský pohár a Český pohár klasická trať. 
 

 

https://goo.gl/maps/gxJbE7iP6sy


Terén: 

Západní část hor Velence, 100-250 m.n.m.  
Terén lze rozdělit na tři části: 

- Otevřená část většinou s žulovitým povrchem, na čem se dá dobře sjezdit i v dešti, na srázech ale 
déšť zhoršuje sjízdnost. Tento prostor byl ruský procvičovací terén, zbytky toho lze sem a tam najít.  
Částečně se nachází obrovské žulové kameny, a částečně jsou staré opuštěné doly. 

- Lesnatá část většinou dobře sjezdeckým sítěm cest s malými naučnými stezky. Na cestách je na 
vyššých částech žula, na nižšých jíl. 

- Vedle Pákozd se nachází větší rekreační vilová zóna s vínem a sady. Cesty pevné a dobré kvality, 
asfalt, hodně slepích ulic, minimální autodoprava.  
 

Mapy: 

1:15 000 a 1:10 000 / 5 m, dle IOF MTBO standardy, stav 10.2015. – 08.2017.  MTBO mapa o terénu 
ještě neexistuje. Naposled byl používán na orientační běh před 25 lety. Plánovaná velikost celého 
prostoru přibližně 15-16 km2. 

Kategorie: 

Maďarský pohár, Český pohár: M/W 14, 15-17, 18-20, 21EAB, M21C, M/W 40, 50, M60. Open long, 
Open short a s doprovodem. 

Přihlášky: 

On-line přes centrální online systém ORIS (Pomoc), nebo na OrienteeringOnline.  
E-maiem: prihlasky@tipotke.hu   
 
Ve vyjímečných případech na adresu Miháczi Zoltán 2030 Érd, György utca 35., nejpozději do 20. 
srpna (obdržení). Přes telefon nelze se přihlásit! Přihlášky skrz email budou potvrzeny  - jestli 
žádné potvrzení nedostanete během 2 pracovních dní, prosím přihlášku zopakovat. Lze se přihlásit 
i na jednotlivé etapy. Prosíme napsat číslo SI čipu (jestli máte), kategorie a etapy. Přihlášky a 
rezervace ubytování jsou vázané k platbě! 

Termíny a vklady: 

Dle tabulky. Termín přihlášek je datum obdržení.  
 

MTBO Tipo Cup Do 28.08.  Po 28.08. a na místě 

Typ přihlášky ORIS; OO; E-mail; pošta E-mail 

M/W 14; Doprovodní 
2  

EUR/os/etapa 
5  

EUR/os/etapa 

M/W 15-17; M/W 18-20; 
Open kategorie (OL, OS) 

5 
EUR/os/etapa 

8,5 
EUR/os/etapa 

Ostatní rankingové 
kategorie 

10  
EUR/os/etapa 

13,5 
EUR/os/etapa 

 

Registrované závodníci Českého Svazu dostanou 20% slevu v rankingovích kategoriích dospělí a 
veteránů z normálního vkladu vyhlášené v pokynech. Po losování se lze přihlásit e-mailem pouze 
na volná místa.  V případě elektronického přihlášení (on-line nebo e-mail) závodník souhlasí dostat 
pokyny a výsledky taky elektronicky. Účastníci (závodníci, doprovázejíci, diváci) souhlasí, že fotky 
dělané na závodu – bez opačním oznámením – je možné použít v tisku a i na internetu.  

Platba: 

Bankovním transferem na účet TIPO TKE (IBAN: HU27 16200106 60250476 00000000, SWIHUF 
kód: HBWEHUHB) do 28.08.2017. nebo v hotovosti na místě. 

http://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=3939
https://drive.google.com/file/d/0B8azG59WWiFHVmVpYXN4WWNDcm5LNlhjbFJBQkRwdzAyWFVJ/view
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3490
mailto:nevezes@tipotke.hu


Poplatky banky příjemce hradí plátce, co je +4 EUR za tranzakci! V případech vkladů méně než 
200 EUR doporučujeme platit v hotovosti na místě. 

Systém ražení: 

Elektronický SPORTident se dvoufunkčnímy krabice, tzn. s SIAC čipem air funkce (efektem cca. 30-
40 cm). Čipy je možné půjčit na místě (1 EUR/den), u neregistrovaných závodníků bude vybírána 
vratná záloha . Při přihlášce prosíme napsat číslo svého čipu! 

Ubytování: 

Velence (10 km od vesnice Pákozd na stezce pro cyklisty). 
V campingu u jezera: ve stanech, v chatách, v mobilních domech, v hlaví budově nebo ve svém 
karavanu. 
 
Rekreační poplatek nad cenu ubytování za noc (18 let a starší): 1,5 EUR /osoba! 

 

1. „MOBIL” domek. Nabízíme původně pro dvojice i s dětma. 
Popis: úplně vybavený, 2 pokoje (v obou patrové lůžky, kde spodek je dvojitýa vrchní lůžko je 
normální malý postel), jídelní kout, WC, sprcha. 
Cena na noc: 
- celí dům (4 dospělí) 53,5 EUR, 
- jeden pokoj (2 dospělí) 27 EUR, 
- dítě (maximálně jedno pro pokoj) 8,5 EUR/osoba. 

2. Pokoj v kamenité budově: pro 4 osoby (dvě patrové lůžky), veřejná koupelna a jídelní kout v 
budově. Nabízíme jednotlivém a pro menší družstva.  
Cena na noc: 
- celí pokoj (4 osoby) 47 EUR, 
- na osobu, možně muži a ženy zvlášť 13,5 EUR/osoba. 

3. Chata: v chatě se nachází 3 pokoje pro dva s širokím dvojitým postelem (malé dítě se vejde jako 
třetí). Bez  přikrývky. Koupelna na vzdálenost 20-30 m. Nabízíme pro šetřící dvojice. 
Cena na noc: 
- celí pokoj (2 osoby) 13 EUR, 
- dítě (maximálně jedno pro pokoj) 4 EUR/osoba, 
- přikrývka 5 EUR/osoba. 

4. Camping: na velké plošině, pečovaný, s mnoha venkovnímy objekty, stezky do jezera. 
Cena na noc: 
- 4 EUR/osoba a – důchodce, děti od 4 do 14 – 2,5 EUR/osoba, 
- stanové místo 2 EUR, 
- karavanové místo, obytné auto (s elektřinou) 6,5 EUR. 

Ubytování v domech prosíme objednat s přihláškou nebo nejpozději do 20. srpna. Ubytování za tento 
termín ujistíme jen na volná místa a pro cenu 1 EUR/osoba. 

 
Rezervace, informace, porada o ubytování: 

Bogdány Miklós (maďarsky, anglicky, rusky, německy) 
E-mail: tipomiksi@chello.hu 

Tel: +36 20 920 8574 

Různé: 

Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě na hlavě řádně upevněnou cyklistickou přilbu! 
Případy, kde se základní pravidla změní budou upřesněné v pokynech.  

Ceny: 

Podle celkovém výsledku první tři závodníci ve všech kategoriích obdrží ceny. Kategorie Open se 
nevyhlašují. 

mailto:tipomiksi@chello.hu


 

Start: 

Etapa 1 MTBO Tipo Cup:   00 = 13:00 
Etapa 2 MTBO Tipo Cup:   00 = 10:00 

Internet informace: 

www.tipotke.hu/mtbo2017 a v kalendáři závodů MSOS. 
 

Předpokládané časi vítězů v minutách: 
  

  E1 E2   E1 E2 
F/M 14 35-45 40-55 N/W 14 35-45 40-55 

F/M 15-17 40-50 65-80 N/W 15-17 40-50 55-70 

F/M 18-20 50-55 80-100 N/W 18-20 50-55 70-90 

F/M 21E 55-60 105-115 N/W 21E 55-60 105-115 

F/M 21A 50-55 80-100 N/W 21A 50-55 70-90 

F/M 21B 45-50 70-80 N/W 21B 40-50 60-75 

F/M 21C 40-45 60-75 N/W 40 45-50 70-80 

F/M 40 50-55 80-100 N/W 50 40-45 55-70 

F/M 50 40-45 75-85 NyR/OS 30-45 30-45 

F 60 40-45 65-75 NyH/OL 40-50 45-60 

 

Části mapy: 

   

 

Pořadatel si ponechává právo kategorie sloučit. 

Všichni startují na svou odpovědnost! 

Přijď na náš závod, připravuj se na ME 2018 a na WMTBOC! 

 

 

 

                                         

 

http://www.tipotke.hu/mtbo2017
http://www.stratis.hu/
http://www.tipotke.hu/
http://www.tajoloalapitvany.hu/


Fotky: 

 

 

 

 

 

  
 



Místo, ubytování: 
 

 
 

 
 


