
POKYNY
17. a 18.  kolo  ČP MTBO  2018

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů. 

Technické provedení: OK Jiskra Nový Bor

Datum a druh závodu: sobota  15.9. 2018  17. závod ČP MTBO   MIDDLE
neděle 16.9. 2018 18. závod ČP MTBO  LONG
oba závody jsou zároveň zařazeny do  MTBO Deutschland Cup 2018

Centrum závodu: Sloup v Čechách – Koupaliště u Radvaneckého rybníka
GPS:   50.7459108N, 14.5958575E
https://mapy.cz/s/32BpT

Prezentace a kancelář: Sobota 15.9. 2018 9:30 - 12:00   v centru závodu
Neděle 16.10.2018      8:00 -   9:00   v centru závodu

Parkování: Parkování bude uvnitř uzavřeného  areálu kempu Koupaliště Sloup. Vjezd pro všechny 
; účastníky, vč. ubytovaných ve stanech a karavanech bude boční bránou vpravo od 

hlavního vjezdu do areálu. Bude označeno. Poplatek za parkování na oba dny 100 Kč. 
Neparkujte prosím po okraji silnice směrem na Cvikov, je tam zákaz.  

Start: Sobota 15.9.  00 =13:00 - MIDDLE
Neděle 16.9.  00= 10:00 -  LONG
Kategorie OPEN a  MW11 startují volně na startovací krabičku v časech 00-60  

Vzdálenosti: Sobota 
Centrum - Parkování:   0 km 
Centrum - Start MIDDLE 2,6 km  po rovině  -  modrobílé fáborky
Centrum – Cíl MIDDLE    0 km 

Pozor kategorie MW11,  M14 a W14  mají v sobotu cíl poblíž prostoru startu. 
Návrat malých závodníků do centra po stejné trase jako cesta na start. 
Vyčítáni SI v centru. 

Neděle
Centrum - Parkování 0 km
Centrum - Start 900m po rovině  -  modrobílé fáborky
Centrum - Cíl 200m po rovině 
Vyčítání SI v centru. 

Mapy: Sobota:  MIDDLE -  ÚDOLÍ SAMOTY   1: 10 000, e-5m, formát A3
Neděle:  LONG    -    ORTEL a SPOL.  1: 15 000 e-5m  formát A3+ (320x450mm)

mapy budou v cíli vybírány do startovního času posledního závodníka
- mapy nejsou vodovzdorně upraveny.
- klíč ISMTBOM2010, stav 09/18

Startovní čísla Všichni závodníci jsou povinni  před startem na kolo viditelně připevnit startovní číslo dle 
startovky, které obdrží v oddílové obálce u prezentace. Bez startovního čísla není 
možné startovat. Startovní čísla jsou na sobotní i nedělní závody stejná. Po skončení 
obou závodů nutno čísla vrátit pořadateli.

https://mapy.cz/s/32BpT


Startovní listiny Budou zveřejněny obvyklým způsobem (ORIS), budou v oddílových obálkách, budou 
vyvěšeny v centru závodu a na startu. 

Terén: Charakteristický novoborský terén, pisčito-hlinitý podklad,  v současnosti výrazně suchý, 
převážně borovicové lesy vč. skalních partii,  hustá až střední síť cest.  Středně 
kopcovitý profil.  
V lese i v mapě budou vymezeny zakázané prostory po dohodě s majitelem lesa.
V prostoru obou závodů jsou některé louky volně sjízdné – označeny oranžovou barvou
podle mapového klíče. 
Jízda na kole lesem mimo cesty je zakázaná! Je povoleno přebíhání s nesením kola. 

POZOR!!  V prostoru MIDDLU i LONGU jsou na některých tratích náročné singlové 
stezky ve skalních partiích a traverzy ve výškách. Jezděte zde na jistotu, nepřeceňujte 
své schopností a nechoďte do nepřiměřeného rizika!  

Trať LONGU překonává, nebo využívá několik silnic s nízkým provozem. Na vybraných 
místech budou traťoví maršálové, přesto se při jízdě důsledně řiďte pravidly silničního 
provozu a dbejte na svou bezpečnost! 

Systém ražení:                           Elektronický razící systém SPORT ident. Při závodě bude použit elektronický způsob 
ražení kontrol SI – klasické ražení v krabičce. V obou závodech NEBUDE použitý 
bezkontaktní systém ražení Air+ . 
Ve startovním koridoru bude umístěna jednotka „SIAC OFF“

 Kompatibilita s čipy verze 10 a 11.
 

Upozornění: Technická kontrola pro závodníky kategorií OPEN, WM11, WM14 a WM17 na startu. 
Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude 
připuštěn ke startu.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel MTBO, Soutěžního řádu MTBO a prováděcích   
                                                    předpisů  MTBO 2016. Jakékoli porušení pravidel, zejména jízda volným lesním terénem 

bude důvodem k diskvalifikaci.

Parametry tratí

  

Časový limit: MIDDLE – 120minut,      LONG -180minut

MIDDLE LONG

kat. km  kontroly km  kontroly
M14 4 10 5,2 8
M17 7,9 12 13,2 11
M20 9 18 19,7 14

M21E 13,2 26 22,1 18
M21A 11,6 20 19,3 14
M21B 7,7 16 14,3 11
M21C 7,9 13 10,1 11
M40 10,6 19 18,4 12
M50 9,7 17 14,1 13
M60 7,9 16 11,5 9

OPEN 7,4 17 13,1 9
W14 3,3 10 4,9 8
W17 7,8 14 10,4 13
W20 8,7 17 13,1 10

W21E 9,8 20 17,6 15
W21A 8,7 17 14,3 14
W21B 7,9 15 9,1 11
W40 7,7 14 10,2 10
W50 7,2 13 9,2 8

MW11 3 8 3,1 6



Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč nejpozději do jedné hodiny po 
                                                    uzavření cíle. Pozdější možnosti, viz. Pravidla a Prováděcí pokyny MTBO. 
Výsledky a vyhlášení: Průběžné a celkové výsledky budou vyvěšeny v centru závodu. 

V sobotu od 19:30h slavnostní vyhlášení vítězů v centru závodu na koupališti.  
V neděli vyhlášení vítězů bezprostředně po ukončení závodu v centru závodu. 
Oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení závodů na ORISU. 

Stravování a občerstvení: V centru závodu bude možnost základního občerstvení, jídlo, pití, stánkový prodej. 
Na trati obou závodů občerstvovací stanice nejsou. V cíli bude připravena voda. 

Školka: V  centru  závodu bude k dispozici školka pro děti závodníků. Děti prosím 
ponechávejte ve školce po dobu nezbytně nutnou.   

Ubytování  a kemp: Centrum závodu se nachází v uzavřeném kempu a koupaliště Sloup v Čechách. Jedná 
se o obecní rekreační zařízení se zpoplatněným  vstupem i pro ostatní veřejnost. Všichni 
účastníci obdrží u prezentace označovací zápěstní pásky, ubytovaní v kempu budou mít 
pásky odlišné barvy. Prosíme noste tyto pásky pro případnou kontrolu i jako vstupní 
označení. V kempu funguje celodenní ostraha bezpečnostní služby. 

Ubytovaní  ve stanech budou mít v kempu vyhrazený prostor pro stanování. U stanů 
bude možnost zaparkovat auto, přesto neplýtvejte prostorem. 
Pro ubytované bude možné využít elektrickou přípojku, její napojení a zaplacení  bude 
možno vyřídit individuálně na recepci kempu.  

Pro parkování ostatních účastníků bude v kempu vymezen samostatný prostor, dbejte na 
pokyny obsluhy parkoviště.   

WC a mytí Jsou v dostatečném počtu v rámci vybavení kempu. Na startech mobilní WC nebudou. 

Úschovna kol: Bude k dispozici  ze soboty na neděli v samostatném objektu haly blizkého autoservisu 
(250m). Jedná se o uzavřený objekt s zabezpečením, přesto si opatřete kola vlastními 
zámky. Pořadatel neručí za uložená kola. 
Příjem kol bude v sobotu od 19:00 do 19:30
Výdej kol bude v neděli od 8:00 do 9:00

Mytí kol: V centru závodu bude k dispozici mytí kol systémem  kbelík-smetáček. 

Doprovodný program: Sobota od 17:00  doprovodný MTBO-mikrosprint, viz. Samostatný rozpis
Velká cena Brčálu
Od 19:30 slavnostní vyhlášení výsledků v prostoru centra závodu.
Od 20:00  volné posezení s reprodukovanou hudbou na terasách nad jezerem. 

JURY: Jan Svoboda, Miroslav Kalina, Martin Horák. 

Hlavní funkcionáři závodu: ředitel závodu: Leoš Bogar
hlavní rozhodčí:              Vladimír Žíla
stavitelé trati: Leoš Bogar -  MIDDLE,   Kryštof Bogar -  LONG

Informace: ORIS       ok-bor.cz/mtbo2018
nebo  Leoš Bogar  777176494    

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu 
ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů, v informačním systém ORIS, v pokynech pro účastníky a 
na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém 
závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být 
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, dojezdu do 
cíle ap.. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky s.p., a za vstřícné podpory  obce Sloup v Čechách. 

http://ok-bor.cz/mtbo2018/wp-content/uploads/2018/09/Br%C4%8D%C3%A1l-MTBO.pdf
http://ok-bor.cz/mtbo2018/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4524

