POKYNY
14. - 16. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2018
Srdečně Vás vítáme na Konopáči na trojzávodu Českého poháru MTBO. Pro náš oddíl se jedná o historicky první
uspořádané závody, snažili jsme se, co nám síly stačily, aby se vám závody líbily. Doufejme tedy, že všechno v rámci
možností vyjde a strávíme na Konopáči všichni příjemný i když náročný víkend. Těší se na Vás celý pořadatelský
SPORTICUS team.
POŘADATEL
Český svaz orientačních sportů
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
Pátek 7. 9. 2018 - 19:30 až 20:30
Sobota 8. 9. 2018 – 8:00 až 9:30
Neděle 9. 9. 2018 – 8:00 až 9:00
PARKOVÁNÍ
Všichni ubytování mohou parkovat uvnitř areálu kempu (u svých chatek, karavanů nebo stanů). Cena parkování se
řídí běžným ceníkem autokempu. Pro neubytované bude zajištěno parkování přímo před areálem kempu (nevjíždějte
do areálu kempu), poplatek za parkování nebude vybírán. Dbejte pokynů pořadatelů.
VZDÁLENOSTI
Centrum – parkoviště: 0 - 300 m
Centrum – ubytování: 0 m
Centrum – start MIDDLE: 5,1 km / 110 m převýšení
Centrum – start MIDDLE (MW10 a MW11): 1,7 km / 45 m převýšení
Centrum – start SPRINT: 2,6 km / 10 m převýšení
Centrum – start LONG: 1,4 km / 30 m převýšení
Centrum – cíl MIDDLE: 1,3 km / 0 m převýšení
Centrum – cíl SPRINT: 1,7 km / 40 m převýšení
Centrum – cíl LONG: 100 m / 0 m převýšení
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 elitní kategorie)
Zakázané prostory - https://mapy.cz/s/2ghkL
MAPY
MIDDLE – 1 : 10 000, Žlutá žíla, E=5m, A4 oboustranná (pouze MW10,MW11 mají jednostrannou)
SPRINT – 1 : 5 000, Zámecká jízda, E=5m, A4 (pouze kategorie M20,M21A,M40,M21E,W21E mají menší A3)
LONG – 1 : 15 000, Údolí Zlatého potoka, E=5m, A3 (pouze kategorie MW10,MW11,M14,W14 mají A4)
Hlavní kartograf - Štěpán Merenus. Všechny mapy jsou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010. Stav září
2018. Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

START
V obálkách z prezentace budete mít k dispozici mapky cest na start na všechny závody. Významná místa na trase
budou značena modrobílými fáborky.
sobota MIDDLE– 10:30 - 5,1 km / 110 m převýšení (100% silnice)
OPEN kategorie startují na krabičku v čase 0-90.
MW10 a MW11 startují z bližšího startu vzdáleného 1,7 km / 45 m převýšení od centra, bude značena i šipkami a
bílo-oranžovými fáborky (cesta je kromě posledních 250m, které jsou po polní cestě, shodná s tratí na dospělý start).
START je na krabičku a je možný pro kategorii MW11 v čase 0-20 a pro kategorii MW10 v čase 150-180 (kategorie s
fáborky a s možným doprovodem startuje až po dospělém závodě).
sobota SPRINT– 16:30 - 2,6 km / 10 m převýšení - 100% silnice, dbejte opatrnosti, cesta na start projíždí centrem
Heřmanova Městce
Kategorie MW11 startují na krabičku v čase 0-45, kategorie OPEN startují na krabičku v čase 0-60.
neděle LONG– 10:00 - 1,4 km / 30 m převýšení - cesta na start vede celá po silnici stejným směrem jako na
sobotní start.
Kategorie OPEN startují na krabičku v čase 0-100
Kategorie MW11 startují na krabičku v čase 0-30 a pro kategorii MW10 v čase 100-140 (kategorie s fáborky a s
možným doprovodem startuje až na konci a po skončení dospělého závodu).
Všechny cesty na start a z cíle v průběhu víkendu (kromě 250m části cesty na start dětského MIDDLU) vedou po
silnici. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
CÍL
V sobotu i neděli jsou cíle mimo centrum závodu (MIDDLE 1,3 km, SPRINT 1,7 km, LONG 100 m). Vyčítání je
umístěno v prostoru centra závodu (v místě prezentace).
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. V centru závodu v blízkosti vyčítání
dostanete po závodě vodu se šťávou.
Mapy sobotního MIDDLU budou vybírány a vydávány až po nedělním závodě. Mapy SPRINTU a LONGU se v cíli vybírají
do startu posledního závodníka.
PARAMETRY TRATÍ
Jsou zveřejněny v samostatném dokumentu - 
PARAMETRY TRATÍ ORIS
UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL
Platí přísný zákaz pohybu ve vyšrafovaných oblastech a po zakázaných komunikacích. Pro cestu na start použijte jen
vyznačené cesty, pohyb v prostoru závodu před vlastním startem je zakázán. Rozjíždění je možné na cestách na
start. Platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo ně musí závodník kolo nést minimálně 20 cm nad zemí.
Pravidlo platí i pro průseky vyznačené v mapě. Porušení tohoto pravidla bude hlídáno rozhodčími v lese a je důvodem
k diskvalifikaci závodníka.
Pro sobotní SPRINT platí zákaz přebíhání. Je možné se pohybovat pouze na cestách zanesených v mapě.
Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.
Při sobotním MIDDLU a nedělním LONGU je přebíhání povoleno.
UKÁZKA MAPY
Při sobotních závodech bude použit symbol 
povinné jednosměrky. V sobotu i v neděli pak bude použita také tradiční
RIDEABLE AREA (oblast, kde je povolena jízda mimo cesty). Tato značka bude použita na krajích luk, u nevýrazných
cest přes louku a podobně (viz ukázka mapy ze sprintu).

Ukázka mapy sobotní MIDDLE před cílem:

Ukázka prostoru kolem DDM při sobotním SPRINTU:

Vyznačení nevýrazných cest- v sobotu i v neděli budou některé méně výrazné cesty v terénu zvýrazněny
fáborkami (mlíko). Na mapě MIDDLU a LONGU najdete uměle vytvořené spojnice mezi cestami značené v mapě
fialovou čárkou, kde je povolena jízda na kole - v terénu pak budou označeny fáborkami (mlíko).
Sběrná kontrola při sprintu nebude- z posledních kontrol, které jsou rozdílné, pojedete již přímo do cíle, sběrku
nehledejte.
PŘEDCHOZÍ MAPY
Prostor byl dosud zmapován pouze pro OB závody. Zde naleznete odkazy na mapy:
Heřmanův Městec 2018 - 
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/hermanuv-mestec-2018
Konopáč 1993 - http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/konopac-1993
Krkaňka 1993 - http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/krkanka-1993
ČASY VÍTĚZŮ
Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2018.
STARTOVNÍ ČÍSLA
Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní startovní číslo uvedené ve startovní listině, kterou obdržíte
na prezentaci. Bez startovního čísla není možné startovat.
Startovní čísla jsou na sobotní i nedělní závody stejná. Nepoužitá čísla prosíme vraťte na prezentaci.
Startovní čísla mají i dětské kategorie (MW10, MW11) a OPEN.
TECHNICKÁ KONTROLA
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW10, MW11, M14, W14, M17 a
W17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5".
Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).
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 cca 25ks AIR čipů za poplatek 150 Kč /

víkend. Rezervace provádějte na 
https://www.sporticus.cz/zapujceni-siacUpozorňujeme, že počet čipů je limitován,
takže rezervace co nejdříve, ať se na vás dostane.
Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI (clear+check). Nezapomeňte si po
dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip - učiňte tak co nejdříve, abychom měli aktuální výsledky. Vyčíst čip
mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprojeli cílem.
V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě.
ČASOVÝ LIMIT
MIDDLE - 90 minut
SPRINT - 60 minut
LONG – 180 minut
MYTÍ KOL
V centru závodu budou k dispozici lavory a smetáčky.
WC
V prostoru areálu kempu je WC dostatek. Na startech již toalety nejsou.
VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky na webu závodu a na ORISu.
Jestli vše poběží podle plánu, budou k dispozici i online výsledky na https://liveresultat.orientering.se/- přesné
odkazy najdete na Facebooku a ORISU těsně před závody.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
MIDDLE & SPRINT – cca v 20:00 v centru závodu v prostoru letního kina
LONG – ihned po skončení závodu (cca 15:00) v centru závodu v prostoru letního kina
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné přímo v centru závodu (stany, karavany, chatky, pokoje). Veškeré rezervace provádějte přímo u
majitele kempu – http://www.konopac-hm.cz/
Míst pro karavany a stany je v kempu dostatek, předchozí rezervace není nutná (vše vyřešíte až po příjezdu na
recepci). Naopak chatky a pokoje už jsou skoro všechny zaplněné.
INDENTIFIKACE ZÁVODNÍKŮ - NÁRAMKY
Při vyčtení čipu prvního sobotního závodu (MIDDLE) obdrží každý závodník silikonový náramek v designu ČESKÉHO
POHÁRU MTBO. Tento náramek noste od této chvíle celý víkend jako identifikační znamení. Náramek není
jednorázový, naší myšlenkou bylo jeho použití při dalších závodech ČP MTBO.
ÚSCHOVA KOL
Pro úschovu kol bude k dispozici velká plechová garáž, která bude uzamčena. Úschovna bude otevřena v časech sobota 19:00-19:30 a neděle 8:30-9:00.
Pořadatel však neručí za kola v ní odložená – uzamkněte si je proto
vlastními zámky !!!
UPOZORNĚNÍ
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Dávejte pozor na pěší, cykloturisty, houbaře a návštěvníky zámeckého parku (SPRINT). Upozorňujeme, že v areálu
DDM (viz ukázka mapy výše), kde některé kategorie mají umístěny kontroly při sobotním SPRINTU, bude v době
závodu probíhat na hřišti hokejbalový zápas, v okolí se může pohybovat větší množství lidí.
V lese by neměla probíhat v průběhu závodů žádná významná těžba, lesní stroje se však v prostoru pohybovat
mohou.
Všechny kategorie přejíždí v rámci závodu silnice, dbejte zvýšené opatrnosti! Přestože na nepřehledných
místech budou pořadatelé, dávejte bacha !!!
GDPR
Přihlášením na závody souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro potřeby pořadatele (přihlášky, startovní
listiny, výsledky) a pořizováním reportážních fotografií ze závodu.

PROTESTY
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle
(pokud se netýká oficiálních výsledků) se vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
JURY
Marie Březinová (TSU), Miroslav Rygl (TBM), Robert Urbaník (VLI)
PŘEDPIS
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2018.
PRVNÍ POMOC
V prostoru centra závodů bude zajištěna lékařská pomoc. Zdravotnici naleznete na prezentaci nebo v dětské školce.
STRAVOVÁNÍ
Restaurace a stánkový prodej v centru závodu (hladem neumřete).
Prostory restaurace a venkovního stánku můžete použít i pro večerní zábavu. Ta nebude pořadatelem organizována.
PLÁNEK CENTRA
Je zveřejněn v samostatném dokumentu - 
PLÁNEK CENTRA ORIS
ŠKOLKA
V centru závodu - sobota 10:00 – 13:00 a 16:00 – 18:00, neděle 9:30 – 13:30
Dětská školka bude venku, v případě deště v party stanu. Vybavte děti dle počasí. Dětem případně připravte i pití a
drobnou svačinu, zejména na nedělní LONG závod. Prosíme o umisťování dětí do školky jen po dobu vlastního závodu.
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 (MIDDLE), Radka Ouhrabková (SPRINT), Jiří Hejna (LONG)
PARTNĚŘI ZÁVODŮ
Děkujeme všem partnerům závodů za podporu, speciálně panu Starému z Autokempu Konopáč. Konání
akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. Děkujeme též ostatním majitelům lesů a luk a také všem
přilehlým obcím.

