Rozpis a pokyny k
1. závodu Pražské MTBO ligy 2019
Pořadatel:

SKOB Slaný

Datum:

sobota 30. března 2019

Centrum:

Libovice – místní hospoda (GPS: 50.2350972N, 14.0160628E)
Parkování na místních komunikacích dle pokynů pořadatele.
Platí zákaz parkování na zelených travnatých plochách a před vjezdy do domů.

Doprava:

Doporučené přímé vlakové spojení z Prahy (Hl. nádraží, staví i na Zličíně):
Os 9782 Cyklohráček 13:02, příjezd Slaný 14:43.
Zpět Os 9783 Cyklohráček odjezd ze Slaného v 16:55, nebo pak
pozdější spojení přes Kralupy n/V pro možnost účast na nočním OB.

Prezentace:

14:30 – 15:00 hod. v centru závodu

Start:

Hromadný v 15:15 pro ligovou trať
Intervalový od 15:20 – 15:35 pro krátkou trať
Uzavírka cíle v 17:00 hod.

Vzdálenosti:

nádraží Slaný – centrum:
parkoviště – centrum:
centrum – start:
cíl – centrum:

Tratě:

Ligová – cca 17 km – komu bude chybět kontrola (DISK), bude posléze zařazen za
posledního se všemi kontrolami. Předpokládaný čas vítěze 50 - 60 minut.

5,3 km (ideální na rozjetí/vyjetí)
0 – 500 m
200 m
1500 m

Krátká – cca 5 km - vhodná i pro děti a mládež, doprovod povolen.
Terén:

mírně zvlněný, s pískovcovými skalkami, hustá síť cest.

Mapa:

Svatý (Ne)pomůcky, měřítko 1:10 000, formát A3 (oboustranný - na ligové trati výměna
mapy), E 5m, stav: jaro 2019, mapy nebudou vodovzdorně upravené

Ražení:

Sportident – ražení kontaktní – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč (požadavek na zapůjčení
uveďte v přihlášce do poznámky). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 700 Kč.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru a na
http://liveresultat.orientering.se, konečné na webu Pražské MTBO ligy.

Mytí kol:

asi kýbl se smetáčkem, ale nebude potřeba

Občerstvení:

pití (pivo, limo, čaj, káva) bude zajištěno v hospodě, svačinu si vezměte raději vlastní

Přihlášky:

na stránkách Pražské MTBO ligy, do 27.03.2019 23:59 hod., na místě jen omezené množství
map a za zvýšené startovné. Požadavek na krátkou trať uveďte do poznámky.
Prezentace a platba pouze v centru závodu, tj. v hospodě Libovice.

Startovné:

Ligová 80 Kč, Krátká 50 Kč, na místě 100 Kč (obě tratě)

Mapník:

Požadavek na zapůjčení od Ramacha zaškrtněte v přihlášce.

Ochrana
os. údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu
Pražské MTBO ligy.

Fotografování: 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 (jako vzpomínka na
závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
Ředitelka:

Helena Zemková

stavitel: Jan Kouřimský

rozhodčí: Petr Svoboda

Upozornění:

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s čímž souhlasí svou prezentací před
závodem! Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené účastníky!
Je nutné dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody!
Závod na Ligové trati bude zařazen do výpočtu testovací verze MTBO rankingu pro sezónu
2019.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velmi nepříznivého počasí závod zrušit.

Zároveň vás zveme na:
➢ sobotní Mistrovství oblasti v nočním OB.
Více informací naleznete v ORISu.
➢ nedělní žebříčkový závod v OB na krátké trati.
Více informací naleznete v ORISu.

Děkujeme Vojenským lesům a statkům ČR, s. p., Lesům České republiky s.p., obci Libovice a panu Ivu
Slánskému, majiteli pohostinství v Libovici za vstřícný přístup a svolení uspořádat závody.

Akce je pořádána za finanční podpory:

