
POKYNY 
 

Mistrovství ČR v MTBO na krátké trati 
5. kolo Českého poháru v MTBO na klasické trati 

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 

Pořádá: 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: Ředitel závodu: Pavel Wohanka 

Hlavní rozhodčí: Petr Štregl 

Stavitelé tratí: Pavel Wohanka-sobota, Tomáš Štregl-neděle 

Druh závodu: sobota – MČR na krátké trati (4. kolo Českého poháru) 

neděle – 5. kolo Českého poháru – klasická trať 

Prezentace: 

 

 

 

 

 

Parkování: 

 

 

Vzdálenosti: 

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 

Na prezentaci obdržíte obálky se startovními čísly, stahovacími pásky na ubytování a 

potvrzením o zaplacení vkladu. 

V areálu bude vybíráno parkovné:                     auto = 50Kč/víkend 

                                                          Karavan/přívěs = 100Kč/víkend 

Centrum – ubytování = 0Km 

Centrum- start sobota 3Km (100m převýšení) – modrobílé fáborky 

Centrum- start sobota 2Km (100m převýšení) – modrobílé fáborky 

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. Bude to jízda zručnosti v kombinaci s kontrolami SI (bez mapy) a 

budeme měřit čas. Trať budou moci děti trénovat celý den a pak odpoledne pojedou 

naostro. Start bude intervalový na krabičku, jak kdo přijde. Předpokládaní start v 16h. 

Neděle MW10: již bude závodní trať na mapě s doprovodem rodičů 

Závod pro kategorie MW10 bude startovat až po hlavním závodě, start ve12h. 
Kategorie OPEN  a MW10 startují oba dny na startovací krabičku. 

 

Ubytování: V chatkách i v budově, bylo objednáno přes ORIS. Stále je volná postelová 
kapacita. Cena 250Kč/noc/postel.  V chatkách a v budově jsou lůžkoviny. 

Stan na shromaždišti nebo karavan na shromaždišti, viz ORIS. Lze dokoupit na 
místě. 

Majitelům přívěsů doporučujeme příjezd po silnici z Chotěvic. Ve 
směru od Dvora Králového je totiž hodně prudká zatáčka (odbočka do 
kempu), kterou neprojedete bez odpojení přívěsu. Odpojením přívěsu 
zablokujete dopravu…   

 
Stravování: V centru závodu bude k dispozici stravování v režii rekreačního zařízení. Kdo si 

objednal přes ORIS jídlo, stravenky obdrží při prezentaci. Dále pak lze koupit jídlo 

přímo v rekreačním zařízení – do vyčerpání zásob. 



 

Školka: Bude zajištěna v centru závodu po oba dny v době závodu. Prosíme, ukládejte děti 

jen na nutnou dobu.  

Úschovna kol: Uložení v sobotu od 18-19h Vyzvednutí v neděli 8-9h. Uschována budou pouze 

čistá kola, ze kterých nic nekape. V úschově doporučujeme ještě zamknout 

vlastním zámkem. 

  

Start: sobota: 12:00, intervalový start  

neděle: 10:00, intervalový start 

Terén: 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. 

Mapy: Sobota: 1: 10 000, e-5m, stav 5/2019, Buddhovy kameny, formát SRA3 (neořezaná A3) 

Neděle: 1: 15 000, e-5m, stav 5/2019, Království, formát  SRA3 (450mmx320mm) 

Speciální pro MTBO, dle platného mapového klíče (ISMTBOM 2010). Mapy nebudou 

vodovzdorně upraveny. 

V mapě je použita speciální doporučená značka č. 839 pro povolenou 
jízdu na kole, která má dvě podoby: oranžová barva nebo černé šrafování. 
V terénu jsou také fáborkami (červenobílé) vyznačeny úseky, kde lze jet na 
kole mimo komunikace. V mapě jsou tyto úseky zakresleny značkou pro 
povinný úsek (fialová čárkovaná linie). Fáborkami budou vyznačeny také 
nejasná napojení odboček. Závod po oba dny kříží silnici III třídy. Tyto 
povolené úseky (ostatní části silnice jsou zmije, značka č. 711) budou 
hlídány pořadateli, přesto prosím dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte 
pravidla silničního provozu. Nebezpečný sjezd je v mapě vyznačen 
vykřičníky. Zakázané oblasti (také místa se silným-neprůchozím polomem) 
jsou v mapě vyznačeny červenými šrafy. 
 
Pohyb po lese (fikání) s kolem na rameni je povoleno. Dodržování pravidel 
MTBO bude v lese kontrolováno rozhodčím. 
 
Mapa pro kategorie W20, W21E, W21A, M20, M21E, M21A, M40A má 
v neděli pro větší přehlednost oboustranný tisk – nezapomeňte ji tedy 
otočit. 

  

Ražení: 

 

 

 

 

 

Vyhlášení:  

 

 

Kultura: 

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. Půjčit čip lze u prezentace. 

Upozorňujeme, že cíl je třeba orazit zasunutím čipu do krabičky. 

 
Vyhlášení vítězů proběhne v sobotu v centru v 19h. 

Nedělní vyhlášení hned po dojezdu posledních závodníků. 

 

V sobotu večer hraje v centru kapela VZHčka (dříve vichr z hor), plán je začátek 20h 

a konec 24h dle zábavy. 

 

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: 

 

Jury:  

 

Key to victory:  

Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě s ředitelem 

závodu. 

Složení Jury bude vyvěšeno na shromaždišti. 

 

Na trati letět rychle jako vichr z hor (VZH) a včas odbočit do 

teček. Při závěrečném sjezdu do cíle lze málo získat, ale dá se 

tam všechno ztratit! 
 

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. 

  

„Závod se koná na území, které spravuje státní podnik 

Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme 

se tady ohleduplně!” 
 

 


