ROZPIS

Mistrovství ČR v MTBO na krátké trati
5. kolo Českého poháru v MTBO na klasické trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO
Pořádající subjekt: Oddíl orientačních sportů TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Datum:

1. - 2. 6. 2019

Centrum:

Ves Svaté Kateřiny, Chotěvice (rekreační zařízení)
GPS: 50.5015411N, 15.7772761E

Funkcionáři:

Druh závodu:

Ředitel závodu: Pavel Wohanka
Hlavní rozhodčí: Petr Štregl
Stavitelé tratí: Pavel Wohanka-sobota, Tomáš Štregl-neděle
sobota – MČR na krátké trati (4. kolo Českého poháru)
neděle – 5. kolo Českého poháru – klasická trať

Závodní kategorie: W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B , M50, M60
MW11 (klasická závodní trať pro nejmladší závodníky bez doprovodu)
OPEN (trať pro příchozí)
Sobota MW10: bude z důvodu delší cesty na start připraven „pouze“ závod po
shromaždišti.
Neděle MW10: již bude závodní trať na mapě s doprovodem rodičů
Závod pro kategorie MW10 bude startovat až po hlavním závodě (viz Pokyny)
Vklady:

Kategorie

Vklad

MW10
MW11, M/W14
M/W17, M/W20
M/W21,M/W40,M/W50,M/W60
OPEN

40 Kč / závod
60 Kč / závod
150 Kč / závod
200 Kč / závod
100 Kč / závod

V souladu s Prováděcími pokyny mají neregistrovaní závodníci Českého poháru
MTBO dvojnásobné startovné (neplatí pro kategorie MW10, MW11 a OPEN.
Přihlášky:

Přes přihláškový systém ORIS (1. termín do: 19. 5. 2019, 2. termín do:
26. 5. 2019, 3. termín do: 28. 5. 2019 – přirážka na startovném 100%).
Pozdější přihlášky dle možností pořadatele za příplatek 100%.
Neregistrovaní a veřejnost se mohou přihlásit přes e-mail:
pavel.wohanka@centrum.cz

Ubytování:

Vklady a poplatky za doplňkové služby zasílejte na účet číslo 181558256/0300 u
ČSOB. Jako variabilní symbol uveďte VS: 2727xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle
Adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení může být kontrolován při prezentaci.
Zahraniční závodníci mohou zaplatit v hotovosti na prezentaci.
Pořadatel zajišťuje ubytování (i v pátek) v areálu rekreačního zařízení tohoto
typu: pokoje v budově, chatky, stany, karavany. Objednávky budou spuštěny v
systému ORIS v rámci doplňkových služeb dne 10. května.
Další možnosti ubytování pořadatel nezajišťuje.

Stravování:

V centru závodu bude k dispozici stravování v režii rekreačního zařízení.
Nabízená jídlo si bude možné objednat přes systém ORIS v rámci
doplňkových služeb dne 10.května.

Školka:

Bude zajištěna v centru závodu po oba dny.

Úschovna kol:

Bude zajištěna. (So – Ne) – otevřena bude v konkrétní časy (bude upřesněno
v pokynech)

Prezentace:

V centru závodu: pátek 31. 5: 2019 : 20:00 - 22:00
sobota 1. 6. 2019 : 9:00 – 11:00
neděle 2. 6. 2019 : 8:30 - 9:30

Start:
Terén:
Mapy:

sobota: 12:00, intervalový start
neděle: 10:00, intervalový start
Podkrkonošský les s proměnlivou kvalitou cest. Rychlé úseky se budou rychle
a několikrát střídat s těmi pomalými. Nadmořská výška je 345 až 548 m.n.m.
Sobota: 1: 10 000, e-5m, stav duben 2019
Neděle: 1: 15 000, e-5m, stav duben 2019
Speciální pro MTBO, dle platného mapového klíče (ISMTBOM 2010). Mapy
nebudou vodovzdorně upraveny.
Staré mapy prostoru: Svatá Kateřina 2010, Martinská stěna 1985, U Motejlka 1992

Zakázané prostory: Les mezi obcemi Debrné-Nemojov-Verdek-Dvůr-Huntířov-Kocléřov-Chotěvice
viz odkaz https://mapy.cz/s/3rndF
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 50ks AIR čipů za poplatek 150 Kč / víkend.
Upozorňujeme, že počet čipů je limitován. Objednání čipu je třeba provést přes
přihláškový systém ORIS - naleznete v doplňkových službách. Zapůjčení čipu je na
celý víkend.
Předpis:

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

Protesty:
K rukám hlavního rozhodčího, výše vkladu při protestu 200 Kč.
Technická kontrola: Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN,
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).
Informace:
stránka závodu: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5114 ,
e-mail: pavel.wohanka@centrum.cz tel.: 731 296 935 (Pavel Wohanka)
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě s
ředitelem závodu.
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, 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.

Schvalovací
doložka:

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 27.3. 2019.

„Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!”

