
Karlovarský kamzík 
 

ROZPIS ZÁVODU 
 

5. závod ČP MTBO 2018 – sprint, MČR a Veteraniáda ČR, WRE 
MČR a Veteraniáda ČR štafet 

6. závod ČP MTBO 2018 – middle, WRE 
 
Pořadatel: Český svaz orientačních sportů         
 
Provedení: TJ Slovan Karlovy Vary z.s., oddíl orientačního běhu 
 
Datum: 2. 6. 2018 – sprint – závod ČP MTBO, MČR a Veteraniáda ČR, WRE 
             2. 6. 2018 – štafety – MČR a Veteraniáda ČR 
             3. 6. 2018 – middle – závod ČP MTBO, WRE 
 
Centrum: rekreační areál Vítkova Hora, Olšová Vrata 59, Karlovy Vary, 
                  GPS: 50.2043756N, 12.8951806E 
 
Shromaždiště: sobota: Sokolský Vrch (Karlovy Vary), GPS: 50.2259675N, 12.8719739E 
                          neděle: Vítkova Hora (centrum) 
 
Prezentace: pátek   1. 6. 2018: v centru závodu 18:00 – 22:00 hod 
                     sobota 2. 6. 2018: na shromaždišti (Sokolský Vrch) 8:00 – 9:00 hod  
                     neděle 3. 6. 2018: v centru závodu 8:00 – 9:00 hod 
 
Vzdálenosti: parkoviště Vítkova Hora - centrum: 200 m 
                      centrum – ubytování: 50 – 100 m 
 
sobota: centrum (Vítkova Hora) – parkoviště (K. Vary – Dolní nádraží): 7,5 km 
              parkoviště (K. Vary – Dolní nádraží) – shromaždiště (Sokolský Vrch): 1500 m 
              shromaždiště – start sprint: bude upřesněno v pokynech 
              shromaždiště – cíl sprint: 0 m 
              shromaždiště – start štafet: 50 m 
                                    – cíl štafet: 0 m  
 
neděle: centrum – shromaždiště: 0 m 
              centrum – start: bude upřesněno v pokynech 
              centrum – cíl: 0   
 
Start 00: sobota – sprint: 10:00 hod – intervalový start 
               sobota – štafety: 14:30 hod – hromadný start po vlnách 
               neděle – middle: 10:00 hod – intervalový start 
 
Druh závodu: sprint, middle – jednorázový závod jednotlivců s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol 
                        štafety – jednorázový závod štafet s hromadným startem (po vlnách) a pevným pořadím kontrol 
  
Terén: atraktivní příměstské lázeňské lesy, místy velmi kopcovaté, 380 – 650 m n. m., rozdílně hustá síť komunikací (od            
            střední až po velmi hustou), lesní asfaltované, zpevněné i nezpevněné cesty a pěšiny různého stupně sjízdnosti,  
            celkově velmi rychlé a dobře sjízdné i za mokra, dobrá a suverénní technika jízdy se bude hodit 
 
Mapy: měřítko pro sprint 1 : 5.000, štafety 1 : 10.000, middle 1 : 10.000, ekvidistance 5 m,  
           klíč ISMTBOM2010, stav květen 2018, mapy nebudou vodovzdorně upraveny 
  
Kategorie: sprint, middle: WM11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B,              
                                          M21C, M40, M50, M60, OPEN 
                             štafety: W, M, W120, M120, OPEN 
 
Právo startu, předpokládaný čas vítěze a délky tratí dle Prováděcích pokynů MTBO platných pro rok 2018 
 



WM11 – klasická závodní trať pro nejmenší závodníky společná pro chlapce i dívky. Doprovod rodičů není povolen. 
Kategorie není hodnocena do ČP 
 
OPEN (sprint, middle) – trať pro veřejnost – přihlášky přes přihlašovací systém ORIS nebo e-mailem na: 
jana.kubinova@haberzettl.cz. Uveďte jméno, příjmení, rok narození, číslo čipu (případně požadavek na zapůjčení čipu). 
Start v libovolném startovním čase během startu daného závodu (tzv. na krabičku).  
 
OPEN štafety – pro štafety, které nesplňují podmínky mistrovských kategorií     
 
Přihlášky: do neděle 27. 5. 2018 do 23:59:59 výhradně přes přihlašovací systém ORIS za základní startovné, poté dle 
možností pořadatele za příplatek 100% na e-mail: jana.kubinova@haberzettl.cz   
Případné dotazy ohledně přihlášek posílejte na e-mail: jana.kubinova@haberzettl.cz 
 
Vklady: 

Kategorie 
sobota sobota neděle 

sprint štafety middle 

WM11, W/M 14 60 Kč   60 Kč 

W/M17, W/M20 150 Kč   150 Kč 

W/M21, W/M40+  200 Kč   200 Kč 

OPEN 100 Kč   100 Kč 

Štafety   510 Kč 
 zapůjčení čipu 50 Kč 50 Kč/osoba 50 Kč 

 
Vklady platí pro přihlášení v řádném termínu. Přihlášky po termínu jsou za dvojnásobné vklady dle možností pořadatele.  
 

Úhrada vkladů bankovním převodem na účet č. 115-5911090257/0100 vedený u Komerční banky Karlovy Vary do 30. 5. 
2018 (= datum připsání na účet), variabilní symbol -  5XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Doklad o 
zaplacení mějte pro případ kontroly s sebou u prezentace. Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti při 
prezentaci 

Systém ražení: 
elektronické SportIdent  
Půjčovné SI čipu je 50 Kč na závod, požadavek na zapůjčení čipu uveďte do přihlášky. V případě nevrácení zapůjčeného 
čipu bude požadována náhrada 1.000 Kč. 
 
Ubytování v centru závodů: 
 
Ubytování v hotelu vč. hotelové snídaně formou švédských stolů: 
2 – lůžkový pokoj – 2 noci (pátek – neděle) – 3.400,- Kč/pokoj 
3 – lůžkový pokoj – 2 noci (pátek – neděle) – 4.200,- Kč/pokoj 
4 – lůžkový apartmán – 2 noci (pátek – neděle) – 5.600,- Kč/apartmán 
 
Ubytování v chatkách: 
Samostatné 2, 3, 4, 5 lůžkové chatky s vlastním sociálním zařízením (vč. lůžkovin) 
2 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle) - 1.200,- Kč/chatka 
3 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle) -  1.560,- Kč/chatka 
4 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle) -  1.920,- Kč/chatka 
5 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle)  - 2.400,- Kč/chatka 
 
Dále je možnost ubytování ve vlastní stanu a ve vlastních karavanech: 
Stan 150,- Kč/1 noc 
Osoba ve stanu 50,- Kč/1 noc 
Karavan 300,- Kč/2 noci 
Elektrická přípojka 150,- Kč/2 noci 
 
Rezervace ubytování je již spuštěna přes ORIS. Rezervace ubytování v hotelu a v chatkách bude potvrzena platbou do 
14. 5. 2018. Pokud do této doby nebude provedena úhrada, budou volné kapacity nabídnuty znovu od 17. 5. 2018. 
Platbu proveďte na číslo účtu 115-5911090257/0100, variabilní symbol 2018, do poznámky uveďte jméno nebo oddíl 
(registrační číslo) pod kterým jste provedli rezervaci v ORISu. Pokud budete ubytování hradit společně s vklady, použijte 
variabilní symbol  5XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS 
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Další možnosti ubytování pořadatel nezajišťuje. 
Stravování: pořadatel zajišťuje stravování pá – ne: 
 
– v centru (Vítkova Hora) v párty stanu – teplá jídla v pátek a sobotu - večeře 
                                                               – snídaně v sobotu a neděli 
                                                               – stánkový prodej – gril 
                                      jídelníček bude uveřejněn na webových a facebookových stránkách 
 
– na shromaždišti (Sokolský Vrch) – stánkový prodej – teplá jídla, gril, nápoje  
   
dále je možné využít nabídky restaurace Vítkova Hora v centru závodů 
 
Dětská školka: bude k dispozici zdarma pouze po dobu závodu na shromaždišti. Připravujeme dětský závod. 
 
Parkování: v těsné blízkosti centra (Vítkova Hora) za poplatek 50,- Kč/auto/víkend + parkování v sobotu na veřejném  
                   parkovišti v Karlových Varech – Dolní nádraží za poplatek 50,- Kč/auto/den. Vyznačení parkoviště bude   
                   v pokynech. 
 
Technická kontrola: bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie MW11, W/M14, W/M17.  
                                   Minimální šíře plášťů je 1,5". Všichni závodníci jsou povinni mít řádně připevněnou cyklistickou přilbu  
                                   (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu). 
 
Upozornění: platí přísný zákaz jízdy i jakéhokoliv pohybu volným terénem mimo cesty definované mapou. Nedodržení bude 
                     důvodem k diskvalifikaci. Bližší informace a podrobné vysvětlení budou uvedeny v pokynech. 
 
Předpis: závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO pro rok 2018  
 
Omezení: ode dne vydání tohoto rozpisu platí zákaz vstupu do závodního prostoru v souladu s ustanovením bodu 11, odst.  
                 3 platných pravidel MTBO. Závodní prostor se nachází uvnitř v oblasti vyznačené v mapce: 
 

 
 
Protesty: v písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu se vkladem 200,- Kč 
 
Informace: - k závodu na webu http://www.obskv.cz/aktuality/?id=34 nebo u ředitele závodu: 
                                     Kateřina Eretová, tel. 602 303 434, e-mail: kataeretova@seznam.cz  
                   - k přihláškám, ubytování a stravování: Jana Kubínová, tel. 602 102 543, e-mail: jana.kubinova@haberzettl.cz  
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Funkcionáři: ředitel závodu – Kateřina Eretová 
                       hlavní rozhodčí – Mária Žandová 
                       stavitelé tratí – Jiří Kubín, Veronika Kubínová 
 
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 4.5.2018  
 
Sponzoři:  
 

 
 

 
 

 
 

 


