
Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 
MTBO Racing team Hradec Králové, z.s. (XHK) 

 
1. – 3. kolo Českého poháru MTBO 2019 

 

POKYNY 
Tyto pokyny nebudou klubům na prezentaci vydávány v tištěné podobě. Stáhněte si je v elektronické podobě do svých mobilních 

zařízení nebo si je v případě potřeby vytiskněte předem. V několika exemplářích budou vyvěšeny v centru závodu. 
 
Společná ustanovení pro všechny závody: 

 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 

Pořádající subjekt: MTBO Racing team Hradec Králové, z.s. (XHK) 

Datum: 4. - 5. 5. 2019 

Centrum: Autokemp Stříbrný rybník, Hradec Králové – Malšova Lhota 

GPS: 50°12'12.008"N, 15°53'35.007"E  

Druh závodu: so 4. 5. dopoledne – 1. kolo Českého poháru – krátká trať (middle mass) 
so 4. 5. odpoledne – 2. kolo Českého poháru – zkrácená trať (middle short) 
ne 5. 5. – 3. kolo Českého poháru – klasická trať (long) 

Prezentace: V centru závodu: 

pátek 3. 5: 2019 : 18:00 - 21:00 
sobota 4. 5. 2019 : 8:00 - 9:30 a 13:00 - 15:00 
neděle 5. 5. 2019 : 8:00 - 9:30 

Parkování: Všichni ubytování mohou parkovat uvnitř areálu kempu (u svých chatek, karavanů 
nebo stanů) Pro neubytované bude možnost parkování před autokempem. Parkování 
nebude organizováno pořadatelem. 

Vzdálenosti: Centrum - parkoviště:                                               0 - 500 m 
Centrum - ubytování:                                                         0 m 
  

Terén: Příměstský les s velmi hustou sítí komunikací. Členitost terénu odpovídá typické 
rovinaté krajině okolo Hradce Králové.  

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. Kategorie MW10, MW11 a OPEN startovní čísla nemají. 

Technická kontrola: Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, 
MW10, MW11, M/W14 a M/W17. Šíře plášťů kol všech závodníků 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).  

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. 

Vyčítání Vyčítání bude umístěno v centru závodu (u prezentace) 

Mytí kol V centru závodu budou k dispozici vapky. 

WC V prostoru areálu kempu. Na startu toalety nejsou. 

Výsledky Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky na webu 
závodu a v ORISu. 

Pokud vše bude bez problému, budou i online výsledky, odkaz bude zveřejněn na 
shromaždišti a v ORISu. 

Vyhlášení výsledků Vyhlášení sobotních závodů bude v sobotu večer cca v 20:30 v centru závodu. 

Nedělní LONG vyhlásíme ihned po skončení závodu, cca v 15:00 v centru závodu. 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v chatkách. Každá chatka má 12 míst (2 pokoje 
po 2 a 2 pokoje po 4).  

Rozdělení oddílů do chatek je zveřejněno v ORISu a na webu závodu.  

Klíče od chatky budou k vyzvednutí na recepci autokempu proti záloze 1500 Kč 
na chatku. V případě více oddílů v jedné chatce je třeba se domluvit mezi sebou 
na převzetí klíčů a zaplacení zálohy. 

Stravování: V centru závodu budou k dispozici dva bufety se základním občerstvením a nápoji. 

V pátek bude výdej objednaných večeří mezi 19:00 a 20:00, v sobotu 19:00 – 20:00. 

Úschovna kol: Úschovna bude v centru závodu. Bude uzamčena a hlídána. 

Otevřena bude v časech: 

Pátek příjem – 19:00 – 21:00 

Sobota výdej – 8:00 – 9:00 

Sobota příjem – 19:00 – 20:00 

Neděle výdej – 8:00 – 9:00 

 Pořadatel však neručí za kola v ní odložená – zabezpečte si je proto vlastními 
zámky !!! 

  

Upozornění: Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Dávejte pozor na pěší a 
cykloturisty. Oblast závodu je hojně navštěvována. V lese probíhá intenzivní 
těžba a úklid po jarních vichřicích. 

Předpis: Závodí se dle Pravidel MTBO, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů platných pro 
rok 2019. 

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: Pospíšek Zbyněk (TBM), Bogar Leoš (BOR), Kalina Miroslav (SPC). 

První pomoc: V prostoru centra závodů bude zajištěna lékařská pomoc. Zdravotnici naleznete 
v centru závodu. 



Plánek centra: 

 

Školka: V centru závodu – sobota 9:30 – 13:00 a 15:30 – 19:00, neděle 9:30 – 14:00 

Dětská školka bude venku, v případě deště v party stanu. Vybavte děti dle počasí. 
Dětem přibalte pití a drobnou svačinu do batůžku. Prosíme o umisťování dětí do 
školky po dobu nezbytně nutnou! 

Informace: stránka závodu: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5111 
stránka pořádajícího subjektu: http://www.mtboracingteam.cz/ 
e-mail: xhkmtbo@gmail.com 
tel.: 737 243 948 (Lukáš Chmelař) 
 
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě s ředitelem 
závodu. 

Ochrana osobních 
údajů (GDPR): 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny 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. 

Upozornění: V sobotu 4. 5. 2019 se uskuteční v autokempu Stříbrný rybník další sportovní akce 
“Noční koloběžkování”, bude tedy zvýšen pohyb cizích lidí. Hlídejte si své věci a 
buďte ohleduplní ke konané akci. 

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu – Lukáš Chmelař 
Hlavní rozhodčí – Lukáš Chmelař 
Stavitelé tratí – Lukáš Chmelař (MIDDLE MASS, MIDDLE), Marek Jedlička 
(LONG) 

 
Partneři závodu: 

 
Děkujeme všem partnerům závodů za podporu. Konání akce umožnil podnik Lesy 
České republiky, s.p. a Městské lesy Hradec Králové.  

 
Parametry tratí:       Na konci dokumentu 



Ustanovení pro jednotlivé závody: 
1. kolo Českého poháru MTBO – masakrální masák 
 
Datum: 4. 5. 2019 dopoledne 

Vzdálenosti: Centrum - start MIDDLE MASS:                                 3800 m 
Centrum - cíl MIDDLE MASS:                                     3800 m 
Centrum - start MW10 a MW11:     600 m  
Centrum - cíl MW10 a MW11:         300 m 

Mapa: Písečné duny - 1:10 000, E=5m, SRA3 

Kategorie MW10 a MW11: Dětský sen - 1: 10 000, E=5m, A4 

Start MASS: 00 = 10:00 – hromadný start ve vlnách 

10:00:00 M21E   
10:05:00 W21E   
10:10:00 M21A   
10:15:00 W21A M20 
10:20:00 W20 M40A 
10:25:00 M40B W21B 
10:30:00 M21B 

 10:35:00 M50   
10:40:00 M17 M60 
10:45:00 W40   
10:50:00 M14 W50 
10:55:00 W14 W60 
11:00:00 OPEN W17 

 

Cesta na start MIDDLE MASS bude značena modrobílými fáborky.  

Start MW10, 11: Závod MW10 a MW11 se uskuteční po skončení dopoledního MIDDLE MASS. 
Trať pro kategorii MW10 bude značena oranžovými fáborky. 

Start je možný 12:30 – 13:30 na krabičku. 

Cesta na start pro kategorie MW10 a MW11 bude značena červenobílými fáborky.  

Cíl: Pro pořadí v cíli je rozhodující průjezd cílovou čárou. Následně závodník razí cílovou 
jednotku z rukou pověřeného a odpovědného pořadatele. Cílová jednotka nebude 
nastavena v bezkontaktním módu – je nutné manuální ražení.  

Prosíme závodníky, aby po označení cílové jednotky ihned opustili cílový prostor – asi 
bude v cíli trochu nával, tak prosím berte ohledy na ostatní závodníky. Děkujeme.  

Mapy se po v cíli sobotního dopoledního závodu nevybírají. 

Vyčítání a občerstvení bude umístěno v centru závodu (v místě prezentace). 

Uzavření cíle MIDDLE MASS – 12:30  

Uzavření cíle dětského závodu – 14:30 

Předpokládané časy Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2019.  

Časový limit MIDDLE MASS – 90 minut 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
UPŘESNĚNÍ 
PRAVIDEL 

Platí přísný zákaz VEŠKERÉHO pohybu mimo cesty, vyjma mapové značky: 
839.4 (rideable area) viz. ukázka.  

 

 

 

Kategorie M20, M21E, M21A, M40A, W21E, W21A se budou během závodu 
pohybovat v prostoru písečného lomu Marokánka. Respektujte zakázané prostory a 
pohybujte se pouze po cestách zanesených v mapě a mapové značky 839.4 (rideable 
area). Porušení pravidel bude trestáno diskvalifikací. Závodníci přihláškou do 
závodu souhlasí s dodržováním podmínek pohybu v lomu. 

  



2. kolo Českého poháru MTBO – tříčtvrteční middle 

Vzdálenosti: Centrum - start MIDDLE:                                             3700 m 
Centrum - cíl MIDDLE:                                                   300 m 

Mapy: Stříbrný rybník  - 1:15 000, E=5m, A3 

Start: 00 = 16:00   

Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.  

Kategorie MW11 a OPEN startují na krabičku v čase 00 – 60 (16:00 – 17:00). 

Kategorie MW10 není na tento závod vypsána. 

Cíl: Cílová jednotka nebude nastavena v bezkontaktním módu – je nutné manuální 
ražení.  

V cíli budou vybírány mapy do startu posledního závodníka a vydávány po závodě 
v centru závodu. Vyčítání a občerstvení bude umístěno v centru závodu (v místě 
prezentace). 

Uzavření cíle – 19:15  

Upozornění Během závodu se kříží cyklostezka, kde je zvýšený pohyb veřejnosti (bruslaři, cyklisti, 
chodci). Na křížení je kontrola a bude hlídáno pořadatelem. Prosím dbejte zvýšené 
opatrnosti. 

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 (značka 509.1) – žlutá, nejedná se o rideable area!! Porušení tohoto 
pravidla bude hlídáno rozhodčími v lese a je důvodem k diskvalifikaci závodníka. 

    

      509.1 (nesmí se jezdit!)                          839.4 – rideable area (smí se jezdit) 

 

 Pro závod Middle jsou směrné časy 75% směrných časů dle platných prováděcích 
pokynů MTBO pro rok 2019. 

Časový limit 70 minut. 

 
 



Ustanovení pro jednotlivé závody: 
3. kolo Českého poháru MTBO – klasická hradecká klasika 

Vzdálenosti: Centrum – start LONG:                                             4200 m 
Centrum – cíl LONG:                                                      4300 m 
Centrum – start MW10 a MW11:                      800 m 
Centrum – cíl MW10 a MW11:                          300 m 

Mapy: Hradecké alpy - 1:15 000, E=5m, SRA3 

Start: 00 = 10:00  

Kategorie OPEN startuje na krabičku v čase 00-60 (10:00 – 11:00). 

Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. 

 

Start MW10, 11: Závod MW10 a MW11 se uskuteční před závodem LONG. Trať pro kategorii 
MW10 bude značena oranžovými fáborky. 

Start je možný 9:00 – 10:00 na krabičku. 

Cesta na start bude značena červenobílými fáborky. 

 

Cíl: Cílová jednotka nebude nastavena v bezkontaktním módu – je nutné manuální 
ražení.  

Mapy budou vybírány do času posledního startujícího. Vyčítání a občerstvení bude 
umístěno v centru závodu (v místě prezentace). 

Uzavření cíle LONG – 15:40 

Uzavření cíle MW10 a MW11 – 11:00 

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 (značka 509.1) – žlutá, nejedná se o rideable area!! Porušení tohoto 
pravidla bude hlídáno rozhodčími v lese a je důvodem k diskvalifikaci závodníka. 

Předpokládané časy 
vítězů 

Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2019. 

Časový limit 180 minut 

Upozornění Sběrná kontrola při longu nebude  - z posledních kontrol, které jsou rozdílné, 
pojedete již přímo do cíle, sběrku nehledejte. Úsek z posledních kontrol do cíle nebude 
značen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Parametry tratí 
 

 
  MIDDLE MASS MIDDLE LONG 

  
Vzdálenost       

(km) 
Počet 

kontrol 
Vzdálenost   

(km)   
Počet  

kontrol 
Vzdálenost   

(km) 
Počet  

kontrol 

MW10 4,9  (po 
fáborkách) 6 není vypsána   5  (po 

fáborkách) 6 

MW11 3 7 3,4 6 3,5 7 
M14 9,9 11 6,1 9 8,9 9 
M17 11,8 11 8,3 14 16 14 
M20 15,4 17 10,5 17 26,9 24 

M21A 15,1 17 11,1 16 27,7 23 
M21B 13,2 12 9,8 13 19,6 16 
M21E 17,3 25 12,7 25 33,9 27 
M40A 16,4 18 12 21 28,2 24 
M40B 12,9 14 9,2 15 19,2 17 
M50 11,5 13 7,8 14 19,7 15 
M60 10,8 11 7,8 13 18,4 16 
W14 6,9 8 5,5 8 7,1 8 
W17 9,3 10 6,4 11 11,2 11 
W20 12,2 12 8,4 15 18,2 16 

W21A 12,2 12 8,4 15 18,2 16 
W21B 10,8 11 6,6 12 14,9 11 
W21E 14 16 10,2 19 24,6 21 
W40 9,3 10 6,4 11 14 13 
W50 9,1 10 6,2 11 13,1 13 
W60 9,1 10 6,2 11 13,1 13 
OPEN 9,9 12 8,5 16 15,4 14 

 


