ROZPIS

14. - 16. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2018

POŘADATEL
Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO
TECHNICKÉ PROVEDENÍ
SPORTICUS orienteering, z.s. (SPC)
DATUM
8. 9. 2018 – MIDDLE (14. kolo ČP MTBO)
8. 9. 2018 – SPRINT (15. kolo ČP MTBO)
9. 9. 2018 – LONG (16. kolo ČP MTBO)
CENTRUM ZÁVODU
Heřmanův Městec – Autokempink Konopáč – 49.9375000N, 15.6475000E – https://mapy.cz/s/2Mviy
PREZENTACE
Sobota 8. 9. 2018 – 8:00 až 9:30
Neděle 9. 9. 2018 – 8:00 až 9:00
START
Sobota 8. 9. 2018 – MIDDLE – intervalový – 10:30
Sobota 8. 9. 2018 – SPRINT – intervalový – 16:30
Neděle 9. 9. 2018 – LONG – intervalový – 10:00
Kategorie OPEN, MW11 a MW10 startují na krabičku (časové rozmezí bude upřesněno v pokynech)
VZDÁLENOSTI
Centrum – parkoviště: 0 - 300 m
Centrum – ubytování: 0 m
Centrum – start: maximálně do 5 km (platí pro všechny závody)
Centrum – cíl: maximálně do 3 km (platí pro všechny závody) – vyčítání čipů vždy v centru
TERÉN
MIDDLE + LONG – zvlněný, se střední hustotou cest různorodé kvality, 330-530 m n. m.
SPRINT – zámecký park + přilehlé okolí, 280-380 m n. m. (maximální rozpětí platí pro elitu 😊)
Zakázané prostory - https://mapy.cz/s/2ghkL
MAPA
MIDDLE – 1 : 15 000, E=5m (na základě stavby tratí možná změna na 1:10 000)
SPRINT – 1 : 5 000, E=5m
LONG – 1 : 15 000, E=5m
Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010.
Hlavní kartografové Štěpán Merenus a Miroslav Kalina - stav září 2018.
KATEGORIE
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
OPEN (trať pro veřejnost), MW11 (bez doprovodu rodičů), MW10 (fáborky, doprovod rodičů možný)
PŘIHLÁŠKY
Přes přihláškový systém ORIS do neděle 2. 9. 2018 23:59:59 za základní startovné.
Neregistrovaní a veřejnost mohou zaslat přihlášky i emailem na mirek.kalina@sporticus.cz
Přihlášky po termínu pouze dle kapacitních možností pořadatele za zvýšené startovné (neplatí pro
kategorie MW10, MW11 a OPEN – tyto kategorie se mohou přihlásit i na místě za základní startovné).
VKLADY
MW10, MW11, M/W14 – 60 Kč / závod (pro kategorii MW10 není závod ve sprintu vypsán)
M/W17, M/W20 – 150 Kč / závod
M/W21, M/W40, M/W50, M60 – 200 Kč / závod
OPEN – 100 Kč / závod
Ceny platí pro registrované závodníky sekce MTBO pro rok 2018, kteří se přihlásí v řádném termínu do 2.
9. 2018 – v souladu s Prováděcími pokyny mají neregistrovaní závodníci Českého poháru MTBO
dvojnásobné startovné (neplatí pro kategorie MW10, MW11 a OPEN).

Zapůjčení běžných čipu: 50 Kč / závod (od neregistrovaných může být vybírána záloha 1000 Kč)
Vklady uhraďte na účet SPORTICUS orienteering, z.s. 2001157519/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní
symbol uveďte 18XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Vklady provádějte spolu
s přihláškou.
RAŽENÍ
SportIdent – kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňuje ražení do
vzdálenosti 20 – 40 cm). Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení 100ks AIR čipů
za poplatek 150 Kč / víkend. Rezervace provádějte na https://www.sporticus.cz/zapujceni-siac
Upozorňujeme, že počet čipů je limitován, takže rezervace co nejdříve, ať se na vás dostane.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné přímo v centru závodu (stany, karavany, chatky, pokoje).
Veškeré rezervace provádějte přímo u majitele kempu – http://www.konopac-hm.cz/
STRAVOVÁNÍ
Restaurace a stánkový prodej v centru závodu.
PARKOVÁNÍ
Parkování pro ubytované v centru závodu, pro neubytované v jeho blízkém okolí – dbejte pokynů
pořadatelů. Cena za parkovné bude upřesněna v pokynech.
ÚSCHOVA KOL
Pro úschovu kol bude k dispozici velká plechová garáž, která bude uzamčena. Pořadatel však neručí za
kola v ní odložená – uzamkněte si je proto vlastními zámky !!!
ŠKOLKA
V centru závodu
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
MIDDLE + SPRINT – po skončení odpoledního sprintu v centru (čas bude upřesněn)
LONG – ihned po skončení nedělního závodu v centru
PROTESTY
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času
uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání
protestu vrácen.
PŘEDPIS
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2018.
SPECIÁLNÍ PŘEDPIS
Při závodě ve sprintu, který se koná v zámeckém parku, kde je běžně pohyb cyklistů úplně zakázán, platí
přísný zákaz jakéhokoliv pohybu mimo cesty vyznačené v mapě (včetně přebíhání). Nedodržení bude
důvodem k diskvalifikaci.
TECHNICKÁ KONTROLA
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW10, MW11,
M/W14 a M/W17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít
cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).
INFORMACE
ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4525
FACEBOOK – https://www.facebook.com/events/2056389794582913/
Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com | +420 602 305 007
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
ředitelka závodu – Radka Ouhrabková
hlavní rozhodčí – Miroslav Kalina
stavitelé tratí – Markéta Kalinová, Radka Ouhrabková, Jiří Hejna
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO 26. 6. 2018

