
POKYNY 

18. - 19. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2019 

  

POŘADATEL 

Český svaz orientačních sportů 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ 

VŠTJ EKONOM PRAHA (oddíl orientačního běhu) 

DATUM 

Sobota 28. 9. 2019 – odpoledne ČP MIDDLE 

Neděle 29. 9. 2019 – dopoledne ČP LONG 

CENTRUM ZÁVODU 

kemp Bavorov – N 49°7.39183', E 14°5.34363' 

  

PREZENTACE 

Pátek 27. 9. 2019 - 19:00 - 20:00 

Sobota 28. 9. 2019 – 10:00 až 12:30 

Neděle 29. 9. 2019 – 8:00 až 9:00 

  

PARKOVÁNÍ 

Parkování bude možné na několika parkovacích plochách, všechny jsou v blízkosti centra            

závodu. Pro ubytované ve stanech je do vyčerpání kapacity zajištěno parkování uvnitř            

areálu, ne však přímo u chatek či stanů, karavany budou mít vyznačenou plochu také              

přímo v areálu. 

Parkování bude řízeno pořadateli, dodržujte jejich pokyny, dostatečný počet         

míst je podmíněn disciplinovaným parkováním! Parkovné bude vybíráno ve výši 50           

Kč za oba dny. 

Neparkujte v obci mimo vyhrazená parkoviště! 

  

 

http://www.bavorov-kemp.cz/ubytovani.html


VZDÁLENOSTI 

Centrum – parkoviště: 0 - 500 m 

Centrum – ubytování kemp: 0 m  

Centrum – ubytování tělocvična: 800 m 

Centrum – vyhlášení: 0 m 

Centrum - úschovna kol: 1000 m 

Centrum – start  1 MIDDLE: 4200 m, 180 m stoupání  

Centrum – start  2 MIDDLE: 1200 m, 50 m stoupání -  kategorie MW11 a OPEN 

Centrum – cíl MIDDLE: 1900 m z kopce 

Centrum – start LONG: 3300 m, 90 m stoupání 

Centrum – cíl LONG:  900 m z kopce 

  

TERÉN 

Zvlněný a kopcovatý, středně hustá síť komunikací většinou dobré sjízdnosti s výraznými            

stopami po probíhající těžbě dřeva (nové paseky, stopy těžké techniky, hromady dřeva).            

Některé cesty, přestože jsou dobře sjízdné, nejsou v terénu příliš výrazné. 

  

MAPY 

MIDDLE – 1 : 10 000, E=5m, rozměr A3 

LONG – 1 : 15 000, E=5m, rozměry A3, oboustranný tisk (s výjimkou kategorií MW11, 

M14 a W14) 

Hlavní kartograf Radim Ondráček a Josef Goder. Stav září 2019. 

Všechny mapy jsou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010. 

V mapě je použita značka 839 Sjízdná oblast - oranžová barva pro sjízdnou oblast, 

po které je jízda povolena. 

  

 



V mapě je použita značka 705 Značený úsek pro vyznačení méně výrazných napojení 

cest a pro povolenou trasu jízdy v terénu. Značené úseky budou v terénu vyznačeny 

fáborky nebo páskou (červenobílé mlíko). 

 

Mapy na všechny závody budou vytištěny na voděodolném papíře - pretex. Výjimkou 

jsou mapy na závod kategorie MW10, kde pro případ nepříznivého počasí budou k 

dispozici obaly na mapu.  

Mapy se sobotu v cíli vybírají, budou k vyzvednutí po nedělním závodě v centru závodu 

na prezentaci. 

  

START 

sobota MIDDLE – 13:00  -  POZOR, JSOU 2 STARTY!  

Start 1: 4200 m, 190 m stoupání. Všechny kategorie kromě MW11, MW10 a OPEN 

není značeno fáborky, mapa k dispozici na prezentaci  

Start 2: 1200 m, 50 m stoupání. Pro kategorie MW11 a OPEN. 

OPEN kategorie startují na krabičku v čase 00 – 100 

je značeno modrobílými fáborky 

Závod kategorie MW10 probíhá mimo závodní prostor a je možný v čase 14:00 – 

16:00, více v samostatném odstavci níže.  

 

neděle LONG – 10:00; 3300 m, 90 m stoupání.  

OPEN kategorie startují na krabičku v libovolném čase mezi 00 – 100 

není značeno fáborky, mapa k dispozici na prezentaci  

Po oba dny se jede převážně po silnici. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti a dodržujte 

pravidla silničního provozu. Na startu nebude žádné občerstvení, ani toalety. 



CÍL 

V sobotu i neděli je cíl mimo centrum závodu. 

Sobota: 1900 m z kopce 

Neděle: 900 m z kopce 

Vyčítání je umístěno v centru. 

Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. 

Cílová krabička je také v režimu BEACON, tedy "airový" cíl.  

Cesta z cíle je po oba dny značena fáborky.  

Občerstvení v cíli nebude poskytováno, v kempu jste do 5 minut.  

 

INFORMACE K ZÁVODU PRO KATEGORII MW10 

Závod bude probíhat na louce za řekou 200 m od kempu https://mapy.cz/s/cacocusako 

Závodníci se dostaví na start kdykoliv v čase 60 - 180. Na startu obdrží mapu a absolvují 

závodní trať.  

Celý závod probíhá na louce, doprovod tak může mladého závodníka sledovat ze startu, 

přímý doprovod je ale samozřejmě také možný.  

Vyčítání pro tyto závodníky je umístěno přímo v cíli, který je na stejném místě jako start.  

Vzhledem k umístění závodu není nutné, aby doprovod nejdříve absolvoval svoji trať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/cacocusako


PARAMETRY TRATÍ 

ČP MTBO 2019 - 18. kolo - Krátká trať (middle) 

 

Kategorie Délka (km) Kontrol Převýšení (m) 

M14 
5.7 14 150 

M17 
8.1 17 250 

M20 
11.0 22 340 

M21E 
12.3 27 450 

M21A 
11.1 22 350 

M21B 
8.5 18 300 

M40A 
11.1 24 390 

M40B 
8.5 18 300 

M50 
8.5 20 240 

M60 
7.0 16 210 

MW11 
3.6 9 130 

W14 
5.3 14 150 

W17 
6.5 15 190 

W20 
8.0 18 250 

W21E 
9.4 21 290 

W21A 
8.0 18 250 

W21B 
6.1 16 170 

W40 
7.6 17 210 

W50 
6.0 14 150 

W60 
6.0 14 150 

Open 
7.7 15 280 

 

 



ČP MTBO 2019 - 19. kolo - Klasická trať (long) 

Kategorie Délka (km) Kontrol Převýšení (m) 

M14 7,9 10 330 

M17 12,5 12 550 

M20 18,0 16 650 

M21E 24,8 27 900 

M21A 17,4 16 650 

M21B 14,3 14 570 

M40A 20,9 21 700 

M40B 14,3 14 570 

M50 15,7 15 500 

M60 12,2 14 450 

MW11 6,0 8 230 

W14 7,0 9 230 

W17 11,6 12 400 

W20 14,7 13 560 

W21E 18,8 18 650 

W21A 14,7 13 560 

W21B 11,7 10 450 

W40 11,6 12 400 

W50 9,0 12 300 

W60 9,0 12 300 

Open 15,6 16 570 

 

  

 

 



ZAKÁZANÉ PROSTORY 

Platí přísný zákaz jízdy po zakázaných komunikacích. Porušení zákazu bude trestáno           

diskvalifikací. 

Pro cestu na start použijte jen vyznačené cesty, pohyb v prostoru závodu před vlastním              

startem je důvodem k diskvalifikaci. 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 žlutou čárou               

(značka 509.1). Platí zákaz jízdy po loukách a ve volném terénu s výjimkou značek 839               

Sjízdná oblast a 705 Značený úsek (viz popis ukázka v sekci Mapy). Porušení tohoto              

pravidla bude hlídáno rozhodčími a je důvodem k diskvalifikaci závodníka. 

  

ČASY VÍTĚZŮ 

Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2019. Kategorie MW11 bude mít v             

neděli na longu vzhledem k charakteru terénu a možnostem závodního prostoru           

očekávaný čas vítěze 40-45 minut. 

  

STARTOVNÍ ČÍSLA 

Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní startovní číslo uvedené ve             

startovní listině, kterou obdržíte na prezentaci. 

Čísla jsou na sobotní i nedělní závody stejná. Nepoužitá čísla, prosím, vraťte na             

prezentaci. 

  

TECHNICKÁ KONTROLA 

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open,           

WM11, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5". Řidítka musí být na               

koncích uzavřená. 

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). Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní,              

bude možnost zapůjčení AIR čipů ve stánku SPORTICUS po předběžné domluvě na            

info@sporticus.cz nejpozději dva dny před závodem. 



Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI –             

nevynulování bude potrestáno diskvalifikací. 

Nezapomeňte si po dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak prosím              

co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat 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 

  

ČASOVÝ LIMIT 

MIDDLE - 120 minut 

LONG – 180 minut 

  

MYTÍ KOL 

Za plotem kempu (značeno na plánku) budou k dispozici kyblíky a smetáčky, voda bude              

zajištěna z hadice z blízké chatičky. 

Zákaz mytí kol v koupališti či řece. 

  

WC 

V centru závodu bude umístěno 4x mobilní WC, dále je k dispozici 5 toalet v zázemí                

kempu a samozřejmě v tělocvičně.  Na startech již toalety nejsou. 

  

VÝSLEDKY 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky na webu           

závodu a na ORISu. 

  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

MIDDLE – cca 19:00 v centru závodu 

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

 

 

 



VEČERNÍ PROGRAM 

19:00 vyhlášení vítězů 

Vyhlašování bude zahájeno předáním cen a hromadnou fotografií soutěžících v rámci           

závodu kategorie MW10. 

od cca 20:00 – reprodukovaná hudba z baru v kempu 

K dispozici bude prostorný stan se stoly. 

  

UBYTOVÁNÍ 

Kemp v centru závodů 

Ubytovaní v chatičkách - chatičky s lednicí mají i topení, ostatní nikoli.            

Doporučujeme tedy teplý spacák navíc k poskytované letní přikrývce.  

Po skončení ubytování (neděle do 15:00) svlékněte povlečení a odneste          

odpadky do pytlů rozmístěných v areálu, děkujeme. 

Prostor pro stavbu stanů i zaparkování karavanů je v centru vyznačen. Dodržujte            

prosím tyto vyznačené prostory. 

Pro ubytované je možno využít sprchy umístěné v sociálním zázemí kempu. 

Mytí závodníků je dále možné v koupališti i v řece, případně ve sprchách tělocvičny. 

  

Tělocvična ZŠ Bavorov 800 metrů od centra (adresa Ke koupališti 332) 

Vstup do tělocvičny bez obuvi nebo po přezutí! 

K dispozici jsou sprchy a toalety, udržujte prosím pořádek. 

Tělocvična bude otevřena v sobotu od 17:30, v neděli je třeba vyklidit do 10:00. V 

sobotu večer se zamkne o půlnoci.  

  

ÚSCHOVA KOL (adresa Chmelenského 117) 

Pro závodníky je možné uskladnění kol v sále kulturního domu Bavorov, prostor bude na              

noc uzamčen a hlídán pořadatelem. 

Budou použity identifikační pásky, abychom předešli případným problémům. Připravte si          

slovní heslo, které sdělíte pořadateli jak při úschově, tak při vyzvednutí. 



Úschovna bude otevřena před vyhlášením, tedy v čase 17:30 – 18:45, pro vyzvedávání             

kol pak v neděli ráno v čase 8:00 – 9:00. Poté přestane být prostor hlídán a bude                 

uzamčen a klíče vráceny obci. 

Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme kola navíc zamknout i vlastním zámkem. 

Úschovna se nachází v ulici Chmelenského, mezi náměstím a tělocvičnou ZŠ Bavorov,            

1000 metrů od centra závodů https://mapy.cz/s/renapafepo . 

  

UPOZORNĚNÍ 

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 

Dávejte pozor na pěší, cykloturisty a houbaře. Místy se mohou vyskytovat ve zvýšeném             

množství. 

Dbejte velké opatrnosti při přejezdech a jízdách po silničních komunikacích. 

Některé kategorie přejíždí v rámci závodu silnice, přestože bude průjezd          

cyklistů pro motoristy označen a částečně hlídán pořadateli, dbejte zvýšené          

opatrnosti! 

  

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 

Složení JURY: Michaela Lacigová (VSP), Martin Sajal (SPC) a Zbyněk Pospíšek (TBM) pro 

všechny závody.  

  

PŘEDPIS 

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

rok 2019. 

  

PRVNÍ POMOC 

V prostoru centra závodů bude po dobu závodu zajištěna lékařská pomoc. Zdravotníka 

naleznete v prostoru vyčítání.  

https://mapy.cz/s/renapafepo


 STRAVOVÁNÍ 

Stánkový prodej v centru závodu - od sobotního dopoledne. Bar a občerstvení kempu 

Bavorov již od pátku. 

  

PLÁNEK PROSTORU ZÁVODŮ 

 

 

PLÁNEK CENTRA ZÁVODŮ  

 



 ŠKOLKA 

V centru závodu - sobota 12:30 – 16:00, neděle 9:30 – 14:00 

Dětská školka bude venku, v případě deště v oddílovém stanu. Vybavte děti dle počasí. 

Dětem případně připravte i drobnou svačinu, zejména pití. 

Prosíme o umisťování dětí do školky jen po dobu vlastního závodu. 

  

INFORMACE 

Web závodu 

Facebook 

Oris 

  

Pro potřeby dalších dotazů využijte přednostně, prosím, oddílový email 

ekonompraha.ob@gmail.com 

V omezené míře telefonicky – Kateřina Mikanová, 608 629 917. 

  

Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 

ředitel závodu – Kateřina Mikanová 

hlavní rozhodčí – Nikolas Domín 

stavitel tratí – Martin Smrt (MIDDLE), Josef Goder (LONG) 

  

PARTNEŘI ZÁVODŮ 

Děkujeme všem partnerům závodů za podporu, speciálně Jihočeskému kraji,         

městu Bavorov, ZŠ Bavorov a kempu Bavorov za poskytnutí zázemí a vstřícné            

jednání v průběhu příprav. 

  

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. 

 

http://www.ekonompraha.cz/zavody/mtbo2019/
https://www.facebook.com/events/691372631246305/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5129


Partneři 

 

 

 


