POKYNY




20. a 21. kolo Českého poháru MTBO 2019
Mistrovství ČR v MTBO Družstev 2019 (Memoriál Tomáše Sikory)

Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:

TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů

Termín a klasifikace
závodů:

12. října 2019 – dopoledne - Middle
12. října 2019 – odpoledne - Sprint
13. října 2019 – Mistrovství ČR v MTBO Družstev

Centrum /příjezd:

Chatová osada Chaty Zvůle u Kunžaku, GPS: 49°5'42.28"N 15°13'58.19"E,
Příjezd do Centra výhradně ze severu od silnice II/151 Kunžak – Dačice, bude značeno od odbočky
350m JV od osady Mosty, doprava bude řízena pořadateli, dbejte prosím jejich pokynů.

Parkování:

parkování na vyhrazených plochách v centru závodu, ubytovaní v chatkách parkují dle možností
přímo vedle chatek. Poplatek 50 Kč za osobní auto/ 100 Kč za karavan/obytný vůz za prodloužený
víkend bude v Kempu 1 vybírán při příjezdu.
Parkování v Kempu 2 je zdarma – vzhledem k omezené kapacitě parkování v centru závodu,
žádáme ubytované v Kempu 2, aby v maximální míře zanechali auta v Kempu 2 a do Centra se
vydali na kole nebo pěšky.
Vzhledem k úzkému průjezdu je přísný zákaz parkování na příjezdové cestě na hrázi rybníka
nebo kdekoli jinde v obci Zvůle. Dbejte pokynů pořadatelů.

Prezentace:

v centru závodu
Pátek 11.10. 19:00-21:00 hod / Sobota 12.10. 8:00-9:00hod / Neděle 13.10. 8:00-9:00hod
Na prezentaci si v zájmu bezproblémového průběhu prosím přineste doklad o zaplacení/převodu
vkladů, pokud svoji platbu nenajdete již zanesenou v ORISu.
Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci v CZK, nebo v EUR.
Dohlášky na místě dle kapacitních možností pořadatele.
Soupisky DRUŽSTEV vyplňte on-line v systému ORIS do soboty 12.10. do 18:00hodin, změny
v soupiskách je možné provádět pouze ve výjimečných případech na prezentaci a to do neděle
do 9:00hod.

Vzdálenosti:

Centrum – Kemp 1
Centrum - Kemp 2
Centrum – Start a Cíl MIDDLE (MW11)
Centrum – Start MIDDLE (všichni ostatní)
Centrum – Cíl MIDDLE (všichni ostatní)
Centrum – Start SPRINT
Centrum – Cíl SPRINT
Kemp 2 – Start a Cíl SPRINT
Centrum – Start a Cíl DRUŽSTVA

0m
900m, 10m/
100m, 0m/
2.500m, 50m/
1.500m, 0m/
900m, 10m/
900m, 10m/
0m
0m

Starty:

MIDDLE (SO dopo):
00=9:30
Intervalový start dle startovní listiny. Kategorie OPEN startuje na krabičku v čase 00-35.
Cesta na start (všichni kromě kat. MW11) bude značena modro-bílými fáborky z Centra. Cesta na
start je vedena po lesní silničce s velmi mírným provozem, nicméně dbejte opatrnosti. Na startu je
možno odložit přebytečné oblečení, pořadatel zajistí jeho odvoz do centra. Případně je možno
odložit věci v cíli, odbočka do cíle je zhruba v polovině cesty na start, zajížďka cca 200m po
červených fáborkách.
Kategorie MW11 má pro závod Middle start i cíl situován na cestě cca 100m JV od Centra.
Kategorie MW11 startuje na krabičku v čase 0-60.
SPRINT (SO odpo):
00=15:00
Změna času 00 SPRINTU oproti rozpisu!
Intervalový start dle startovní listiny. Kategorie MW11 a OPEN startuje na krabičku v čase 00-45.
Cesta na start bude značena modro-bílými fáborky z Centra. Cesta na start je vedena po místí
komunikaci v obci Zvůle s velmi mírným provozem, nicméně dbejte opatrnosti. Start i cíl se
nacházejí v Kempu 2. V cíli je možno odložit přebytečné oblečení.
Kategorie MW10 má fáborkovanou XC trať s vloženými kontrolami přímo v Centru závodu, startují
na krabičku mezi 13:00 – 13:30.
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DRUŽSTVA (NE dopo):
00=10:00
Start prvních úseků ve vlnách následovně:
MWMWM
10:00
MWMWM200 10:10
MWMWM100 10:20
OPEN hromadný start jednotlivců v 10:30
Ukázka předávky závodu Družstev proběhne cca v 9:45hod.
K rozjíždění závodníků slouží po všechny dny výhradně značená cesta na start, případně místní
komunikace mezi Centrem a Kempem 2, nebo příjezdová silnice k obci Mosty -dbejte opatrnosti!.
Terén:

Středně členitý smíšený les České Kanady s velmi hustou sítí komunikací různé sjízdnosti od lesních
silniček, šotolin, štěrkových cest a pěšin až po náročné měkké cesty ovlivněné probíhající těžbou.
Sjízdnost cest je obecně dobrá i za vlhka. Prostor je hojně využíván turisty pěšmo i na kolech,
buďte ohleduplní a dbejte zvýšené pozornosti, obzvláště ve sjezdech.
Část prostoru je zasažena intenzívní těžbou kůrovcem zasaženého dřeva, projevující se v terénu v
podobě nových pasek, kolejí po těžké technice a hromad dřeva. Je možné, že lokálně bude
probíhat těžba i během závodního víkendu. Snažili jsme se takovýmto oblastem maximálně
vyhnout, nicméně dávejte pozor a nevstupujte do blízkosti těžební techniky. Případné změny mapy
vzniklé během uplynulého týdne budou upřesněny zákresem do čisté mapy na startu.

Mapy:

MIDDLE: „Velký kopec MTBO 2019“, M 1:10 000, E=5m, formát A3+ (320x450mm)
Kategorie MW11 má mapu v měřítku M 1:5 000, E=5m, formát A4 (210x297mm)
SPRINT: „U panského lesa MTBO 2019“, M 1:7 500, formát E=5m, A4 (210x297mm)
DRUŽSTVA: „Šibeník MTBO 2019“, M 1:12 500, E=5m, formát A4 (210x297mm)
Změna měřítka mapy DRUŽSTEV oproti rozpisu!
Všechny mapy jsou zpracovány dle ISMTBOM2010, stav 5.10.2019. Mapový podklad map MTBO
z r. 2015, revizi a klasifikaci cest provedl kolektiv bikerů KOS Tesla Brno.
Mapy pro DRUŽSTVA jsou vodovzdorně upraveny (mapník), mapy pro MIDDLE a SPRINT
vodovzdorně upraveny nejsou.
Po závodě MIDDLE a SPRINT se mapy odevzdávají v cíli do odstartování posledního závodníka.
Při závodě DRUŽSTEV budou mapy v cíli vybírány do „hanba“ startu. Mapy za sobotních závodů
budou zástupcům oddílů rozdány před vyhlášením výsledků.

Restrikce:

V souladu s platnými pravidly není povolena jízda po loukách a lesem, při pohybu mimo cesty je
závodník povinen kolo nést min. 20cm nad zemí – dodržování bude kontrolováno rozhodčími a
případné porušení trestáno diskvalifikací.
Pro všechny závody pak platí:

-

1. Některé silnice jsou označeny značkou 711.0 „Zakázaná cesta“ a jízda po nich při závodě je
přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.

-

2. V části některých luk je použita značka 839.2
„Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je
možná, sjízdná oblast“, ve formě oranžové plochy,
nebo oranžového pruhu – viz. obrázek. Zde platí
VÝJIMKA Z PRAVIDEL a tyto úseky jsou v rozsahu
označeném výše uvedenou značkou sjízdné.

-

3. V mapě je použita značka 705 „Značený úsek“ pro
vyznačení méně výrazných napojení cest, nebo jejich
napojení – viz. obrázek. Značené úseky budou v
terénu vyznačeny fáborky z červenobílého „mlíka“.

Systém ražení:

Elektronický razící systém SPORTident, kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňuje ražení čipem SIAC do vzdálenosti 20 – 40 cm).
Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení 50ks AIR čipů za poplatek 100 Kč /
víkend ve stánku Sporticus. Rezervace provádějte prostřednictvím emailu na
mirek.kalina@sporticus.cz nejdéle dva dny před závody.
Obyčejné čipy pro kontaktní ražení (ne SIAC) je možno zapůjčit u pořadatelů (po neregistrovaných
závodnících bude požadována záloha). Čipy zapůjčené pořadateli odevzdejte pořadatelům ihned
po vyčtení.
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát!
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Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat (CLEAR) a zkontrolovat (CHECK) funkci
svého SI čipu.
Nezapomeňte si co nejdříve po dojezdu v prostoru Centra u Prezentace vyčíst svůj čip.
V případě poruchy SPORTidentu závodník razí kontrolu mechanicky do políček na mapě a na tuto
skutečnost je povinen upozornit v cíli rozhodčího.
Ražení na cílové čáře:

MIDDLE a SPRINT – bezkontaktně
DRUŽSTVA – kontaktně po projetí cílem (po předávce)

Mezičasy:

Při závodě MIDDLE a SPRINT nejsou přenášeny. Při závodě DRUŽSTEV lze sledovat průjezd
závodníků diváckou kontrolou a diváckým úsekem na JZ okraji kempu cca 1.5-1.8km před cílem.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, plus budou zobrazovány na obrazovce
poblíž prezentace.
Průběžné výsledky je také možno sledovat online na odkaze https://liveresultat.orientering.se
Konečné výsledky, včt. mezičasů budou publikovány na stránce závodu http://www.tbm.cz/2019mtbo-cp/ a také v systému ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní vyhlášení vítězů závodů MIDDLE a SPRINT proběhne v sobotu v 19:00 v restauraci
v Centru závodu. První tři závodníci obdrží diplomy a hodnotné věcné ceny věnované partnery
závodu.
Následovat bude vyhlášení celkových výsledků Českého poháru MTBO 2019
Vyhlášení závodu DRUŽSTVA proběhne co nejdříve po nedělním závodě, předpokládaný čas 14:00
(bude upřesněno rozhlasem). V případě nepříznivého počasí proběhne vyhlášení v restauraci.

Prémie Sýrárny Orrero:

Speciální cenu v podobě 2kg porce sýra Gran Moravia věnoval partner závodu Sýrárna ORRERO
pro vítěze dámské a pánské Elity v součtu časů obou sobotních závodů.

Bike After Party:

proběhne v sobotu po vyhlášení vítězů cca od 20:30hod v restauraci v Centru závodu.
K tanci i poslechu zahraje vynikající Dačická kapela „Almost Acoustic“, promítneme nějaké to video
a možná na závěr dojde i na překvapení…

Technická kontrola:

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW10,
MW11, MW14 a MW17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5“. Všichni závodníci jsou povinni
použít cyklistickou přilbu.

Časový limit:

MIDDLE: 120 minut

Tratě:

Vzdálenosti jsou uvedeny vzdušnou čarou, převýšení ideálním postupem
(délka v km / převýšení v m / počet kontrol):

/

SPRINT: 90 minut

/

DRUŽSTVA: 300 minut

Kategorie

MIDDLE

SPRINT

MW11

1.8/55/7

1.9/25/11

M14

4.5/60/10

2.4/40/14

M17

9.5/200/19

3.7/70/18

M20

11.7/215/20

4.1/75/21

M21E

11.9/215/22

4.7/85/22

M21A

11.7/215/20

4.2/70/20

M21B

9.9/115/17

3.7/70/18

M40A

11.9/200/19

4.1/75/21

M40B

9.9/115/17

3.7/70/18

M50

9.5/200/19

3.8/60/17

M60

8.6/125/14

3.8/60/17

W14

4.5/60/10

2.4/40/14

W17

6.7/85/16

3.4/65/14

W20

8.9/115/16

3.7/70/18
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DRUŽSTVA

Kategorie

MIDDLE

SPRINT

W21E

10.0/115/18

4.1/75/20

W21A

8.9/115/16

3.7/70/18

W21B

6.7/85/16

3.4/65/14

W40

8.6/125/14

3.4/65/14

W50

6.9/80/16

3.5/45/15

W60

6.9/80/16

3.5/45/15

OPEN

6.9/80/16

3.4/75/14

DRUŽSTVA

MWMWM

1.,3.,5. úsek 7.8/210/15 // 2.,4. úsek 6.6/170/12

MWMWM100

1.,3.,5. úsek 4.5/110/7 // 2.,4. úsek 3.9/80/7

MWMWM200

1.,3.,5. úsek 7.2/180/13 // 2.,4. úsek 6.0/130/11

OPEN

5.6/150/10

SPRINT: Většina tratí se několikrát kříží a v lese bude zaráz hodně závodníků, tak buďte ostražití.
Stavbou tratí jsme se snažili protijezdy eliminovat, ale podchytit úplně vše není možné.
DRUŽSTVA: Všechny úseky razí kontaktně cíl až po projetí cílové čáry (po předávce) do rukou
pořadatele – u 5. úseků rozhoduje pořadí v cíli.
Vyjíždějící závodníci 2-5. úseků si odebírají svoji mapu ve výdejně map.
Je možné sledovat průjezd závodníků diváckou kontrolou a následným povinným úsekem na JZ
okraji kempu cca 1.5-1.8km před cílem (viz. plánek). Sběrná kontrola není viditelná z cílového
prostoru a není přístupná
Závodníky přijíždějící do cíle lze následně sledovat také na značeném úseku na dojezdu
posledních cca 30“ před předávkou.
Předpokládané časy:

v souladu s Prováděcími pokyny a Soutěžním řádem k soutěžím ČSOS v MTBO 2019.

Uzavření cíle:

Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka, nebo po
dojezdu posledního závodníka.

Startovní čísla:

MIDDLE a SPRINT - všichni závodníci, kromě kategorií OPEN, obdrží na prezentaci startovní čísla
Českého poháru MTBO dle startovní listiny. St. číslo je závodník povinen umístit na kolo tak, aby
bylo čitelné zepředu. Čísla budou vybírána v cíli závodu SPRINT. V případě nevrácení st. čísla je
závodník povinen uhradit částku 100,- Kč. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci.
DRUŽSTVA - závodníci obdrží na prezentaci speciální startovní čísla pro tento závod s označením
čísla družstva a pořadí na úseku. Speciální startovní čísla obdrží také závodníci startující v kategorii
OPEN.
Přiřazení startovních čísel je následující:
MWMWM
st.č. 1-32
MWMWM100 st.č. 101-110
MWMWM200 st.č. 201-214
OPEN
OPEN1-OPEN45

Mytí kol:

Na vyznačeném místě v centru závodu (viz. plánek) budou k dispozici hadice a cca 20 lavórů a s
košťátky. Šetřete vodou. Přísný zákaz mytí kol v rybníce.

Mytí závodníků:

V chatkách s vlastním soc. zázemím, nebo ve sprchách pod restaurací (viz. plánek), případně
v rybníce na vlastní nebezpečí. Ve sprchách buďte ohleduplní a šetřete teplou vodou.

Toalety:

V chatkách s vlastním soc. zázemím, v restauraci a na dvou místech v centru závodu (viz. plánek)

Pitná voda:

Na toaletách, plus na vyznačeném místě v centru závodu.

Ubytování:

Chatky:
Kemp 1 – Chaty Zvůle (v Centru závodu), www.chatyzvule.cz ve 2-5lůžkových chatkách,
zarezervovaných přes rezervační systém Chaty Zvůle.
Kemp 2 – Autokemp Zvůle (900m od centra závodu), www.zvule.cz, Loc: 49°5'36.387", N
15°14'24.937"E, ve 2-6lůžkových chatách
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Před příjezdem si zkontrolujte v ORISu číslo rezervované chatky, budete tak moci zaparkovat přímo
u chatky. Výdej klíčů od chatek na prezentaci.
Všechny postele v Kempu 1 i 2 jsou vybaveny povlečením, vzhledem k předpokládaným ranním
teplotám, a jelikož chatky nejsou vytápěny, doporučujeme všem pro jistotu vzít si s sebou i spacák
Ve vlastním dopravním prostředku/obytňáku v centru závodu – cena 100 Kč/osoba/noc splatná
při prezentaci
Ve stanech - 70Kč / osoba /noc - je možné jak v centru závodu (v omezené míře), tak i v Kempu 2
na vyhrazeném místě (viz. plánek).
Ubytování je možné už od pátečního večera
Úschova kol:

Bude zajištěna v centru závodu v objektu prezentace.
Úschova bude v provozu od sobotního večera do nedělního rána.
Uložení kol večer mezi 17:30 a 18:30hod, výdej ráno mezi 8:00 a 9:00hod.
Kola budou zamčená v objektu a hlídána, nicméně vřele doporučujeme zajistit také vlastním
zámkem. Při výdeji bude kontrolován poukaz vydaný při převzetí kola do úschovy

Občerstvení při závodě: pro všechny 3 závody v Centru po dojezdu voda a voda se sirupem, na tratí občerstvení není.
Stravování před a po závodě:
Jídla objednaná přes ORIS (výdej v restauraci oproti stravence obdržené při prezentaci, na místě
pouze omezená možnost dokoupení):
 večeře - polévka plus výběr ze tří jídel
o výdej PÁ 19:00 – 21:00hod,
o výdej SO 17:30-19:00hod
 snídaně - formou švédského stolu
o výdej SO 6:30 – 8:30hod,
o výdej NE 7:00 – 9:00hod
 oběd - polévka plus výběr ze tří jídel
o výdej SO 11:30 – 13:00h,
o výdej NE 12:00 – 14:30hod
Volný prodej - výběr dalších jídel, jako je guláš, pizza z kamenné pece, těstovinový salát, klobásy,
steaky a opékané sele. Kromě toho kávička a buchta před startem, na čepu bude Prazdroj a Kozel,
plus výběr nealka, cukrovinek a dalších pochutin. Prodej bude probíhat jak v restauraci, tak i
v bufetu u vstupu do centra závodu (viz. plánek)
Dětská školka:

V centru závodu (viz. plánek), v krytém prostoru, v případě teplého počasí venku.
Otevřena: v sobotu mezi 9:00 – 12:30hod a 14:30 a 17:00hod, v neděli 9:30 – 14:00hod. Vybavte
děti svačinou. Prosíme, abyste umísťovali děti do školky pouze po dobu jednotlivých závodů.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Na dodržování pravidel budou v
lese dohlížet traťoví komisaři. Porušení pravidel, zejména jízda mimo komunikace a jízda po
zakázané cestě, bude trestáno diskvalifikací.

Upozornění:

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Na místních komunikacích v závodním prostoru probíhá, byť omezený, provoz automobilů a
cyklistů. Nepřehledná křížení a napojení na místní komunikace budou obsazena pořadateli,
nicméně ve vlastním zájmu dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
Nevstupujte do blízkosti dřevozpracujících mechanismů.
Jezděte vpravo, při jízdě do kopce má přednost závodník jedoucí dolů.
Dodržujte Desatero MTBO! (viz. níže)

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč. V případě neuznání protestu propadá vklad ve
prospěch pořadatele.

Mobilní signál:

Upozorňujeme závodníky, že v prostoru centra závodu je velmi slabý až žádný příjem signálu
mobilních operátorů.

První pomoc:

V prostoru cíle bude zajištěna 1. pomoc.

Jury:

členství bude nabídnuto závodníkům Jan Urban (SBK), Robert Urbaník (VLI) a Miroslav Kalina (SPC)

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Martin Štěpánek (+420 603 565 603)
Hlavní rozhodčí: Zbyněk Pospíšek (+420 605 204 216)
Stavitelé tratí: Tomáš Gryc (MIDDLE), Marek Pospíšek (SPRINT), Martin Ševčík (DRUŽSTVA)
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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 s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., a obce Kunžak

Partneři závodu:

Partneři ČSOS:
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Závod MTBO - Desatero, Jak na to!
1. Za jízdy vždy, i když mapuji, sleduji situaci před sebou, na křižovatkách se rozhlížím. Chci-li náhle změnit směr
jízdy, ohlédnu se.
2. Jezdím vpravo a uhýbám se doprava, je-li to možné, předjíždím vlevo. Jedu-li do kopce, dávám přednost
závodníkům jedoucím z kopce.
3. Jsem-li předjížděn, udělám místo tam, kam jsem vyzván. Tj. slyším-li "zleva" uhýbám vpravo, slyším-li "zprava"
uhýbám vlevo. Nejsem-li vyzván, uhýbám vpravo.
4. Musím-li pro mapování zastavit, učiním tak na okraji cesty tak, abych neomezil ostatní v jízdě.
5. Během závodu jezdím jen po cestách a pěšinách vyznačených v mapě. Mimo ně kolo nosím. Při jízdě mimo
cesty budu diskvalifikován.
6. Ihned po oražení kontroly od ní odjíždím a umožním ražení dalším závodníkům. Mapuju, svačím, montuju a
močím v dostatečné vzdálenosti od ní a stranou cesty.
7. Celou dobu závodu musím mít na hlavě upevněnou přílbu, dobré jsou také brýle proti větvičkám a hmyzu a
rukavice chránící ruce při případných pádech.
8. Nic po mě nesmí v lese zbýt, tj. obaly od laskomin, prázdné lahve a píchlé duše si odvezu zpět.
9. Ukončím-li předčasně závod, oznámím to v cíli pořadateli a odevzdám mapu.
10. V případě zranění jiného účastníka závodu jsem povinen pomoci.

Plánek příjezdu:
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Plánek Chatek – Kemp 1:
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Plánek Chatek – Kemp 2:
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