
15. – 16. kolo Českého poháru MTBO 2019 a 
Mistrovství ČR v MTBO na klasické trati 

POŘADATEL 

Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ 

SJC - Sportcentrum Jičín 

DATUM 

14. 9. 2019 – MIDDLE (krátká trať) - dopoledne 
14. 9. 2019 – SPRINT - odpoledne 
15. 9. 2019 – LONG (klasická trať) 

CENTRUM ZÁVODU 

Autokemp Lužany  – https://mapy.cz/s/3szd5 

GPS: 50.4420947N, 15.4753469E 
 

PREZENTACE 

Pátek 13. 9. 2019 – 19:00 až 21:00 
Sobota 14. 9. 2019 – 8:00 až 9:30 
Neděle 15. 9. 2019 – 8:00 až 9:30 

PARKOVÁNÍ 

Parkování bude možné v centru závodu, pro ubytované v chatkách přímo u chatek, pro 
ubytované ve stanech také přímo u stanového místa a ostatní na zvláštním parkovišti 200 m 
od centra závodu. Parkování bude řízeno pořadateli, dodržujte jejich pokyny. Parkovné bude 
vybíráno ve výši 50,- Kč za oba dny. Neparkujte mimo areál a mimo místa vyhrazená 
pořadatelem! 

 

 



VZDÁLENOSTI 

Centrum – parkoviště: 200 m 
Centrum – ubytování: 0 km 
Centrum – start MIDDLE: 5,8 km 
Centrum – start SPRINT: 9 km 
Centrum – start LONG: 1,5 km 
Centrum – cíl MIDDLE: 1,5 km 
Centrum – cíl SPRINT: 9 km 
Centrum – cíl LONG: 0 km 

TERÉN 

Zvlněný, místy velmi kopcovitý, středně hustá síť komunikací s různou sjízdností pro 
MIDDLE a LONG a městská zástavba s přilehlým lázeňským parkem pro SPRINT 

MAPA 

MIDDLE – Zámecký les, 1 : 15 000, E=5m, rozměr A3 – změna proti rozpisu! 
SPRINT – Bažantnice, 1 : 5000, E=2m, rozměr A3 – změna proti rozpisu! 
LONG – Zámecký les, 1 : 15 000, E=5m, rozměr A3 
Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010. 
Stav srpen 2019 
Mapy se cíli sobotního dopoledního závodu vybírají a budou vydávány po skončení nedělního 
závodu. 
Mapy na všechny závody budou vytištěny na voděodolném papíře - pretex 

START 

Sobota MIDDLE – 10:00 – 5,8 km – cesta bude značena modrobílými fáborky z centra. 
Cesta na start vede po dobře sjízdné cestě (tlustá dlouhá čárka), převýšení 20 metrů.  
Kategorie MW10 mají XC trať s vloženými kontrolami přímo v centru závodu, startují na 
krabičku mezi 13:00 – 13:30 
OPEN a MW11 kategorie startují na krabičku v čase 00 – 100. 
 
Sobota SPRINT – 16:00 – 9 km – možno buď na kole po silnici III. třídy (v sobotu 
odpoledne mírnější provoz) přímo na start nebo autem – bude organizováno parkování 
v Lázních Bělohrad na ploše za sokolovnou - https://mapy.cz/s/cuhepebefo. V případě 
naplnění kapacity, parkování v přilehlých ulicích. Dbejte pokynů pořadatelů. Centrum závodu 
bude u lázní - https://mapy.cz/s/jafuvozumu. Vzdálenost centrum SPRINT – start: 1 km – 
značeno modrobílými fáborky.  
 
První polovina závodu bude probíhat v ulicích města Lázně Bělohrad a jede se za plného 
silničního provozu bez jakéhokoliv omezení dopravy. Každý závodník je tedy povinen 
dodržovat veškerá pravidla silničního provozu a jede na vlastní zodpovědnost. Dbejte zvýšené 
opatrnosti. Buďte ohleduplní k obyvatelům města, chodcům a také sami k sobě. Tratě nelze 



postavit, tak aby nedocházelo ke křížení, protijízdám nebo byl všude zajištěn dostatečný 
výhled. 
Všechny tratě budou přejíždět frekventovanou silnici III. třídy, kde je pro všechny kategorie 
povinný úsek vedený po přechodu pro chodce. Úsek projíždějte obzvlášť opatrně a řiďte se 
pokyny pořadatelů. Závěr závodu bude v lázeňském parku, kde se mohou pohybovat lázeňští 
hosté – buďte ohleduplní k nim i sobě a hlavně dávejte pozor při mapování, aby nedošlo 
k vážným zraněním. 
Kategorie MW10 trať s ohledem na bezpečnost nemají a OPEN a MW11 kategorie startují na 
krabičku v čase 00 – 60 
Z centra bude možné sledovat průjezd závodníků na trati 
 
Neděle  LONG – 10:00 – 1,5 km – cesta bude značena modrobílými fáborky z centra závodu. 
Cesta na start vede po dobře sjízdné cestě (tlustá dlouhá čárka) bez převýšení. OPEN, MW10 
a MW11 kategorie startují na krabičku v čase 00 – 100 
 
Kategorie M21E, W21E, M40A, M21A a M20 mají v výměnu mapy přímo v centru 
závodu i s diváckým úsekem – viz plánek níže 

CÍL 

Sobota MIDDLE – 1,5 km – cesta zpět vede po stejné trase, jako cesta na start. 
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. 
 
Sobota SPRINT – 0 km z centra  
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. 
 
Neděle LONG – přímo v centru závodu 
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. 
 
V cíli bude možnost občerstvení - voda nebo voda šťávou. 
 

ČASY VÍTĚZŮ 

Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2019 

STARTOVNÍ ČÍSLA 

Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní startovní číslo uvedené ve 
startovní listině, kterou obdržíte při prezentaci. Čísla jsou na sobotní i nedělní závody stejná. 
Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci. 
Kategorie OPEN a WM10 a WM11 startovní čísla nemají. 
 

TECHNICKÁ KONTROLA 
 
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, WM10, 
WM11, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5´´. 
 



Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn na 
start) 
 

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 ve stánku SPORTICUS po předběžné domluvě na info@sporticus.cz 
nejdéle dva dny před závodem. 
Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj SI čip. 
Nezapomeňte si při dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip. V případě poruchy SI 
jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě. 
 

ČASOVÝ LIMIT 
 
MIDDLE – 120 minut 
SPRINT – 50 minut 
LONG – 200 minut 
 

MYTÍ KOL 
 
Budou k dispozici lavory a smetáčky.  
 

WC/SPRCHY 
 
V centru závodu na označených místech. Teplá sprcha je na 20,- Kč, hotovost s sebou.  
Na startu sobotních závodů (middle) ani v centru Sprintu toalety nejsou.  
 

VÝSLEDKY 
 
Průběžné výsledky budou on-line na následujících odkazech: 
MIDDLE: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=16249 
SPRINT: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=16250 
LONG: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=16251 

 
Dále budou průběžně vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky na webu závodu a na 
ORIS. 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
 
MIDDLE a SPRINT– v sobotu cca v 19:30 v centru závodů 
LONG – v neděli ihned po skončení závodu v centru závodů, cca 14:45 
 

 



UBYTOVÁNÍ 
 
Objednané chatky budou přiděleny pořadatelem, ubytování ve stanech bude vyznačeno 
pořadatelem. Ubytovaní v chatkách obdrží klíče od chatek při prezentaci, dle rezervací. 
Povlečení bude připraveno na postelích v chatkách.  

Prosíme o při odjezdu o vrácení povlečení na recepci kempu!!!! Podařilo 
se nám domluvit vyklizení kempu až na odpolední hodiny (místo požadovaných dopoledních 
10 hod), tak respektujte výše uvedené – díky!! 
 

ÚSCHOVNA KOL 
 
Je možné využít uskladnění kol na oploceném tenisovém kurtu vedle parkoviště. Na hlídání 
kol je domluvena profesionální security agentura. 
 
Úschova bude otevřena v pátek i v sobotu od 19:45 do 20:30 pro uskladnění a pro 
vyzvedávání od 8:00 do 9:00. 
 
Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme kola zamknout vlastním zámkem. 
 

PROTESTY 
 
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném 
času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200,- Kč. Vklad bude 
v případě protestu vrácen. 
 

JURY 
 
Složení JURY: Milan Meier (VLI), Zbyněk Pospíšek (TBM), Jan Pucherna (TAP) pro 
všechny závody. 
 

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

PRVNÍ POMOC 
 
V prostoru centra závodů bude zajištěna lékařská pomoc. Zdravotníka najdete v prostoru 
prezentace nebo IT 
 

STRAVOVÁNÍ 
 
V centru závodů bude k dispozici restaurace Koliba se širokou nabídkou hotových kvalitních 
jídel – viz www.scjicin.cz/mtbo2019 
 



Restaurace počítá s vyšším počtem závodníků a budou k dispozici večeře již od pátku, sobotní 
obědy a večeře a nedělní obědy. Nabízejí i sobotní a nedělní snídaně. 
 
Dále bude v centru závodu připraven SJC stánek s kvalitní kávou a koláči domácí produkce. 
 

ŠKOLKA 
 
V centru závodů – sobota 9:30 – 12:30, sobota 15:00 – 18:00, neděle 9:30 – 13:30 
 
Dětská školka bude venku, v případě deště v oddílovém stanu. Vybavte děti dle počasí. 
Nenechte děti trpět hlady (nic není horšího než dětský pláč), resp. hlavně pro nedělní závod je 
vybavte případnou svačinou. Prosíme o umísťování dětí do školky jen po dobu vlastního 
závodu (dbejte na psychické zdraví našich manželek). 
 

UPOZORNĚNÍ 
 
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 
Dávejte pozor na pěší, cykloturisty a houbaře. Dbejte zvýšené opatrnosti při přejezdech a 
jízdách po silničních komunikacích.  
 

 
INFORMACE 
 
www.scjicin.cz/mtbo2019 
 
Pavel Musil | musil_pavelzavinacemail.cz | +420 602 391 984 
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. 
 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 
 
Ředitel závodu – Pavel Musil 
Hlavní rozhodčí – Miroslav Kovář 
Stavitel tratí – Miroslav Kovář (middle), Jiří Kazda (sprint) a Radek Ticháček (long) 
 

OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJU 

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. 



 
PARTNEŘI ZÁVODU 
 
Děkujeme všem partnerům za podporu 

DÉLKY TRATÍ 

ČP MTBO 2019- 15.kolo - Middle 
 

 
 

Kategorie délka převýšení 
počet 

kontrol 
M14 8,67 285 15 
M17 8,67 285 15 
M20 10,34 390 17 
M21A 10,23 380 17 
M21B 8,59 300 14 
M21E 12,61 480 22 
M40A 10,46 375 17 
M40B 8,59 300 14 
M50 8,72 315 15 
M60 7,93 260 11 
MW11 2,98 90 5 
Open 6,3 210 13 
W14 7,03 205 14 
W17 7,03 205 14 
W20 8,56 310 15 
W21A 8,56 310 15 
W21B 7,53 260 14 
W21E 9,91 310 17 
W40 8,28 280 12 
W50 6,23 230 13 

W60 5,87 215 12 
 

  

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



ČP MTBO 2019- 16.kolo – Sprint 

Kategorie délka 
M14 3,1 
M17 4,8 
M20 5,1 
M21E 5,3 
M21A 4,9 
M21B 4,2 
M40A 4,8 
M40B 3,5 
M50 4,4 
M60 3,8 
MW11 2,2 
Open 3,8 
W14 2,9 
W17 3,7 
W20 4,0 
W21E 5,0 
W21A 4,0 
W21B 3,8 
W40 4,0 
W50 3,8 
W60 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČP MTBO 2019- 17.kolo – Long 

Kategorie délka převýšení 
počet 

kontrol 
M14 7,45 220 12 
M17 11,35 390 15 
M20 18,07 720 23 
M21E 23,68 920 32 
M21A 18,07 720 23 
M21B 15,00 450 22 
M40A 18,93 790 26 
M40B 15,00 450 22 

M50 12,93 490 18 
M60 11,35 390 15 
W14 6,21 190 12 
W17 9,12 280 13 
W20 12,81 490 21 
W21E 17,87 620 25 
W21A 12,81 490 21 
W21B 11,35 390 15 
W40 12,00 370 20 
W50 9,12 280 13 
W60 7,45 220 12 
MW10 7,57 150 6 
MW11 5,11 170 7 

OPEN 9,12 280 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁNEK CENTRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁNEK PRŮJEZDU M21E, W21E, M40A, M21A a M20 
 

 
 
U výměny map bude připraven stůl, kde si závodníci mohou před 
startem připravit do druhého kola případné pití, gely, řízky, pivo a 
jiné pochutiny 


