POKYNY
1. a 2. kolo ČP MTBO 2020
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů.

Technické provedení:

OK Jiskra Nový Bor

Datum a druh závodu:

sobota 20.6. 2020
neděle 21.6. 2020

Centrum závodu:

Stvolínky – Dětský tábor Radost, Doly Nástup Tušimice.
GPS: 50.6394439N, 14.4287397E

Prezentace a kancelář:

Sobota 20.6. 2020
Neděle 21.6.2020

Parkování:

Parkování bude organizováno na travnaté ploše v bezprostřední blízkosti areálu.
Parkoviště bude sloužit i k parkování pro ubytované pod stany. Ubytovaní závodníci
v chatách parkují uvnitř areálu v blízkosti chatek a chat .
Poplatek za parkování na oba dny 50 Kč.

Start:

Sobota 20.6.2020
00 = 14:00 - MIDDLE
Kategorie Open startuje volně na startovací krabičku v časech 00-60
kategorie MW10 startuje od 18 do 19h v centru závodu, volný start na krabičku
– fáborkovaná trať s kontrolami

1. závod ČP MTBO a Haven MČR Middle
2. závod ČP MTBO Long

9:30 - 12:00 v centru závodu
8:00 - 9:00 v centru závodu

Neděle 21.6.2020
00 = 10:00 - LONG
Kategorie Open startuje volně na startovací krabičku v časech 00-60
kategorie MW10 startuje od 10 do 12h v centru závodu, volný start na krabičku
– fáborkovaná trať s kontrolami
Vzdálenosti:

Sobota
Centrum - Parkování:
0 km
Centrum - Start MIDDLE
5,9 km/130m po málo frekventované silnici - infomapka
Centrum – Cíl MIDDLE
6,9 km/140m opačným směrem
Vyčítáni SI v centru závodu
Kategorie MW10 závodí v centru závodu.
Neděle
Centrum - Parkování:
0 km
Centrum - Start LONG
500m - modrobílé fáborky
Centrum – Cíl LONG
0km
Vyčítáni SI v centru závodu
Kategorie MW10 závodí v centru závodu.

Mapy:

Sobota: MIDDLE „BABYLON“ 1: 10 000, e-5m, formát A3
Neděle: LONG
„KOZELKA“ 1: 15 000 e-5m formát A3+ (320x450mm)
kategorie M21E má trať Longu rozdělenou na dvě mapy
obě mapy obdrží závodník na startu.
mapy budou v cíli vybírány do startovního času posledního závodníka
- mapy nejsou vodovzdorně upraveny.
- mapový klíč ISMTBOM2010, stav 06/20

Startovní čísla

Všichni závodníci jsou povinni před startem řádně připevnit na kolo startovní číslo dle
startovky. Bez startovního čísla není možné startovat. Startovní čísla jsou na sobotní i
nedělní závody stejná. Startovní čísla obdrží oddíl u prezentace Po skončení obou
závodů nutno čísla vrátit pořadateli.

Startovní listiny

Budou zveřejněny obvyklým způsobem (ORIS), budou v oddílových obálkách, budou
vyvěšeny v centru závodu a na startu. Klubové startovky obdrží každý klub u prezentace.

Terén a závodní prostor:

Charakteristický českolipský terén, pisčito-hlinitý podklad, v současnosti převládající
suchý, borovicové lesy vč. skalních partii, hustá až střední síť cest. Mírně kopcovitý
profil. Výraznější údolní tvary a zářezy.
V lese i v mapě budou vymezeny zakázané prostory
V prostoru obou závodů jsou některé plochy volně sjízdné – označeny oranžovou barvou
podle mapového klíče (otevřený prostor)
V prostoru obou závodů jsou vyznačeny některé sjízdné okraje luk, (rozhraní les-louka)
pruh oranžovou barvou.
V prostoru obou závodů jsou rekreační chatové osady které jsou rozmístěny volně v lese
bez oplocených ploch. Dodržujte mapové značení – plochy privátu a vyznačené
průjezdové cesty, nevjíždějte do těchto lokalit.
Na okraji map obou tratí je silnice I.třídy s vyznačeným zákazem pohybu (klikatá čára) v
celé délce bez vyjímky.
Prostor obsahuje několik silnic nižších kategorií s možnou volbou postupů.
Jedná se o málo frekventované cesty s minimálním provozem. Na vybraných místech
budou traťoví maršálové, přesto se při jízdě důsledně řiďte pravidly silničního provozu a
dbejte na svou bezpečnost!
Na jednom tomto silničním úseku bude v neděli probíhat lokální silniční časovka do
vrchu. Prosím respektujte kolegy sportovce.
Jízda na kole lesem mimo cesty je zakázaná! Je povoleno přebíhání s nesením kola.

Systém ražení:

Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident,
kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON
aktivní rádius čipu SIAC: 20-40 cm.
Pro zájemce 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.
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát!
Dětský závod kategorie MW10 bude vybaven klasickými kontaktními SI-krabičkami.

Upozornění:

Technická kontrola pro závodníky kategorií Open, WM10,11,14 a 17
bude provedena ve startovním koridoru. Každý závodník musí být vybaven řádně
připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel MTBO, Soutěžního řádu MTBO a prováděcích
předpisů MTBO 2020. Jakékoli porušení pravidel, zejména jízda volným lesním terénem
a nerespektování ploch privátů, bude důvodem k diskvalifikaci.

Parametry tratí

Časový limit:

MIDDLE – 120minut,

LONG -180minut

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč nejpozději do jedné hodiny po
uzavření cíle. Pozdější možnosti, viz. Pravidla a Prováděcí pokyny MTBO.

Výsledky a vyhlášení:

Průběžné a celkové výsledky budou vyvěšeny v centru závodu.
V sobotu od 20:00 slavnostní vyhlášení vítězů v centru závodu.
V neděli vyhlášení vítězů bezprostředně po ukončení závodu v centru závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení závodů na ORISU.

Stravování a občerstvení:

V centru závodu bude možnost základního občerstvení, jídlo, pití, zajištěné externí
cateringovou službou. Ostatní možnosti občerstvení, včetně využití lokální občanské
vybavenosti v blízkém okolí jsou omezené.
Na trati obou závodů občerstvovací stanice nejsou.
Bude postupováno podle aktuálních hygienických předpisů.

Školka:

Školka bude fungovat pouze pro děti, které budou řádně přihlášeny dopředu
na mail: Rejzanda@seznam.cz, nutno nahlásit jméno, věk dítěte a den.
Termín přihlášení dítěte: do čtvrtka 18.6.
Dítě, které nebude dopředu přihlášeno nebude do školky přijato!

Kemp a Ubytování:

Centrum závodu se nachází v uzavřeném prostoru dětského tábora Radost. Budou
vymezeny plochy pro parkování, plochy pro obytné vozy, plochy pro stanování. Plocha
pro stanování na travnatém hřišti sousedí s parkovací plochou, ale příjezd bezprostředně
ke stanu možný není. Prosíme o dodržování tohoto rozvrhu.
Ubytovací kapacity v chatách budou přiděleny při prezentaci dle objednávek z ORISu.

WC a mytí

Tábor je vybaven centrální umyvárnou. Jsou k dispozici umyvadla, sprchy a WC. Prosíme
šetřete s teplou vodou, její kapacita je omezená. V areálu budou doplněny mobilní WC.
V areálu budou rozmístěny základní zdroje desinfekce, prosíme dodržujte požadované
hygienické předpisy související se současnou situací. Na startech mobilní WC nebudou.
V areálu tábora je přírodní rybník s „teplou“ vodou vhodný ke koupání.

Úschovna kol:

Bude k dispozici ze soboty na neděli v samostatném objektu v táboře. Jedná se o
uzavřený objekt, přesto si opatřete kola vlastními zámky.
Pořadatel neručí za uložená kola.
Příjem kol bude v sobotu od 19:00 do 19:30
Výdej kol bude v neděli od 8:00 do 9:00

Mytí kol:

V centru závodu bude vymezená plocha k mytí kol systémem hadice-kbelík-smetáček.
V žádném případě nemyjte kola v táborovém rybníce!

Doprovodný program:

Sobota od 20:00 slavnostní vyhlášení výsledků v prostoru centra závodu.
Následuje volné posezení s reprodukovanou hudbou.

JURY:

Jan Svoboda, Milan Meier, Radovan Mach.

Hlavní funkcionáři závodu:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitelé trati:

Informace:

ORIS
nebo Leoš Bogar 777176494

Leoš Bogar
Miroslav Patka
Kryštof Bogar - MIDDLE
František Bogar - LONG

Všíchni účastníci prohlašují: -není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné
onemocnění,
-není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným
onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa,
-netrpěl jsem v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve
smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či
bolestí svalových skupin nebo více kloubů,
-během minulých tří týdnů jsem nepobýval/a v oblastech označených MZ jako rizikové
-budu dodržovat potřebná hygienická pravidla, především dostatečné využívání
desinfekčních prostředků
-budu dodržovat předepsané 2m rozestupy
-nebudu se zdržovat zbytečně v prostoru startu, cíle a u průběžných výsledků.

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, startovky 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 za vstřícné podpory provozovatele tábora Radost, Doly Nástup Tušimice
a titulárního sponzora MČR - firmy HAVEN.

