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ROZPIS 

 
Sporticus Mistrovství ČR v MTBO sprintu a 13. závod Českého poháru MTBO 2019 

Sporticus Mistrovství České republiky štafet v MTBO 

14. závod Českého poháru MTBO 2019 
 

 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 

Organizační zajištění: Spirála Kladno, z.s. (SKL) a Klub orientačního běhu Kladno, z.s. (DKL) 

Datum: 7. - 8. 9. 2019 

Centrum: Bývalá základna protiletecké obrany Armády ČR, Kačice 

GPS: 50°10'21.8"N 13°58'45.3"E (50.172708, 13.979258) 

Funkcionáři: Ředitel závodu: Pavel Štáfek 

Hlavní rozhodčí: Pavel Vinš 

Hlavní kartograf: Karel Vítek 

Stavitelé tratí: Pavel Štáfek, Karel Vítek 

Druh závodu: so 7. 9. dopoledne – Mistrovství ČR a 13. kolo Českého poháru – sprint 

so 7. 9. odpoledne – Mistrovství ČR v MTBO štafet 

ne 8. 9. – 14. kolo Českého poháru – krátká trať (middle) 

Závodní kategorie: Mistrovství ČR sprint, 13. a 14. závod ČP: 

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) 

MW10 (závodní trať s možností doprovodu)  

OPEN (trať pro příchozí) 

Mistrovství ČR štafet: 

W, M, W120, M120 – mistrovské kategorie dle Prováděcích 

pokynů k soutěžím MTBO 2019 

OPEN – tříčlenné štafety libovolného složení, není vyhlašována 

jako MČR 

MW33 – tříčlenné dětské štafety, značená trať, podmínkou účasti 

ročník narození 2008 nebo mladší 

Předpokládané časy 

vítězů: 

Sprint, middle, štafety – dle platných Prováděcích pokynů 2019  

Kategorie MW33 má směrný čas vítězného úseku do 10 minut 
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Vklady: Kategorie Vklad 

MW10 40 Kč / závod 

MW11, M/W14 60 Kč / závod 

M/W17, M/W20 150 Kč / závod 

M/W21,M/W40,M/W50,M/W60 200 Kč / závod 

OPEN - jednotlivci 100 Kč / závod 

Štafety – včetně OPEN 510 Kč / štafeta 

Štafety MW33 150 Kč / štafeta 

 

Vklady a poplatky za doplňkové služby zasílejte na účet číslo 2201220535/2010 u Fio 

banky. Jako variabilní symbol uveďte 9XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle Adresáře 

ČSOS. Doklad o zaplacení může být kontrolován při prezentaci.  

Bankovní spojení pro mezinárodní platbu: IBAN CZ4120100000002800462683, 

BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. Zahraniční závodníci mohou zaplatit v hotovosti na 

prezentaci. 

V souladu s Prováděcími pokyny mají neregistrovaní závodníci Českého poháru 

MTBO dvojnásobné startovné (neplatí pro kategorie MW10, MW11, OPEN a štafety). 

Závody kategorií 

MW10 a MW11: 

Sobota dopoledne: závod pro kategorie MW10 proběhne v centru cca v 11 hodin, 
závod MW11 v prostoru závodu ČP se startem na krabičku. Vzdálenost na start cca 5 
km po silnici - rovina.  

Sobota odpoledne: štafety v centru, složení štafet viz výše, start po dojezdu vítězných 
štafet dospělých, cca v 17 hodin. 

Neděle: závod pro kategorie MW10 a MW11 se uskuteční v blízkosti centra.  

Přihlášky: Přes přihláškový systém ORIS od 10.8. 2019  

1. termín do: 25. 8. 2019 23:59 – s možností rezervace místa v závodním kempu na 

ubytování a parkování 

2. termín do: 1. 9. 2019 23:59 – bez garance volných míst pro rezervaci ubytování a 

parkovacího místa v centru 

3. termín do: 3. 9. 2019 23:59 – přirážka na startovném 100% 

Pozdější přihlášky pouze dle možností pořadatele a za příplatek 100%. 

Neregistrovaní a veřejnost se mohou přihlásit v systému ORIS přes tzv. jednorázové 

přihlášení. Návod, jak na to, najdete na 
https://oris.orientacnisporty.cz/files/help/Jednorazove-prihlasky-ucastnik.pdf?v=2 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v závodním kempu (stany, karavany a další 
vozidla) v prostoru bývalých kasáren útvaru protiletecké obrany.  V kempu voda, WC, 
stánky s občerstvením. Cena za ubytování 50 Kč/noc/osoba, 100 Kč/noc/karavan 
nebo os. auto se stanem. Počet míst pro auta v kempu je omezený. Objednávky v 
systému ORIS v rámci doplňkových služeb u sobotního sprintu. 

Další možnosti ubytování v místě nejsou. 
 

Stravování: V centru závodu budou k dispozici stánky s občerstvením (teplý a studený bufet) a 

nápoji. Sortiment bude průběžně doplňován. 

Orientační nabídka jídel: polévka, grilované maso, guláš, klobásy, těstoviny, buchty, 

koláče 

 

Školka: Pro děti školkového věku (2016 či starší) bude zajištěna v centru závodu. Podrobnosti 

v pokynech. 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/help/Jednorazove-prihlasky-ucastnik.pdf?v=2
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Úschovna kol: Bude zajištěna. (Pá – So a So – Ne) – otevírací doba bude upřesněna v pokynech 

Prezentace: V centru závodu: 

pátek 6. 9. 2019: 18:00 - 21:00 

sobota 7. 9. 2019: 8:00 - 9:00 

neděle 8. 9. 2019: 8:00 - 9:00 

Start: Sobota sprint: 9:30 intervalový  
Sobota štafety: 15:00 hromadný po vlnách dle kategorií 
Neděle: 10:00 intervalový 

Časy startu kategorií MW10 a MW11 budou upřesněny v pokynech. 
Kategorie OPEN startuje v individuálních závodech na krabičku, ve štafetách 
hromadně v jedné vlně 

Vzdálenosti: Orientační vzdálenosti: 
Centrum – Ubytování v kempu: 
0 m 

Sobota dopoledne: 

Centrum – Start: do 5500 m bez převýšení 
Cíl – Centrum: do 5500 m 

Sobota odpoledne: 

Centrum – Start: 0 m  
Cíl – Centrum: 0 m 

Neděle: 

Centrum – Start: do 5500 m bez převýšení 

Cíl – Centrum: do 5000 m 

Terén: Kladenská tabule – plošina se zářezy vodních toků, nadmořská výška cca 340 – 430 m. 

Většinou hospodářský les s několika maloplošnými chráněnými oblastmi. Převýšení 

není v absolutních hodnotách nijak velké, avšak svahy jsou místy i velmi strmé. Jedná 

se o bývalý vojenský prostor, v lese je středně hustá síť lesních cest různé kvality a 

několik oblastí s opuštěnými vojenskými stavbami, kde je mnoho asfaltových cest i 

umělých terénních tvarů. Prostor není již cca 30 let armádou využíván. 

 

Mapy: Sprint: 1: 5 000, e-5 m, stav srpen 2019 

Štafety: 1: 10 000, e-5 m, stav srpen 2019 

Middle: 1: 10 000, e-5 m, stav srpen 2019 

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

tištěny voděodolnou technologií. 

Staré mapy prostoru: prostor je pro MTBO použit poprvé. Pěší mapy: Humniště 2018, 

Svídna 2017, Srnčák 2015, Pod Drnkem 2002 

Zakázané prostory: https://mapy.cz/s/3xe14 

 

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 AIR čipů od Sporticus.cz za poplatek 150 Kč / víkend. 

Zapůjčení čipu je na celý víkend. Rezervace čipů na mailu info@sporticus.cz. Od 

neregistrovaných závodníků může být při zapůjčení požadovaná vratná kauce do výše 

1000 Kč. Doporučujeme rezervovat včas, abyste číslo čipu mohli uvést do přihlášky. 

mailto:info@sporticus.cz


Verze rozpisu 1.3, aktualizace 23.8. 23:00 

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=5123  

stránka pořádajícího subjektu: http://www.kobkladno.cz/ 

e-mail pro konzultaci přihlášek: honzabenes@email.cz 

email pro ostatní komunikaci: smsteam@smsteam.cz  

tel.: +420 604 958 146 (Pavel Štáfek) 

Provozování prodejní a propagační činnosti je možné 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. 

Upozornění: V centru závodu i v lese jsou pozůstatky vojenské činnosti (kanály, ruiny staveb, 

zbytky sloupů oplocení i na cestách) a některé objekty nyní slouží k podnikatelské 

činnosti. Při závodě i mimo něj dbejte maximální opatrnosti a v závodním kempu 

nevstupujte mimo vyhrazená místa a do prostoru jiných nájemců objektu. 

Poděkování: Závod se koná s laskavým svolením státního podniku Vojenské lesy a statky ČR a za 

významné spolupráce obce Kačice.  

Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 7. 8. 2019. 

 

  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5123
http://www.kobkladno.cz/
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Přehled aktualizací rozpisu 
 

Datum a čas vydání Verze Popis aktualizací 

7. 8. 2019 0:00 1.0 Vydán oficiální rozpis 

9. 8. 2019 0:00 1.1 Upraven VS platby – formát 
9XXXX, přidán odkaz na 

jednorázové přihlašování, úprava 

popisu půjčování čipů – přidána 

kauce pro neregistrované 

21. 8. 2019 12:00 1.2 Přidány platební údaje pro 
mezinárodní platby 

23.8. 2019 23:00 1.3 Doplněny ceny ubytování a 
informace o bufetu 

 


