
ROZPIS  ZÁVODU
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  1. závod ČP MTBO  a  MČR Middle 
neděle 21.6. 2020 2. závod ČP MTBO  Long

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

Prezentace a kancelář: Sobota 20.6. 2020 9:30 - 12:00   v centru závodu
Neděle 21.6.2020   8:00 -   9:00   v centru závodu

Vypsané kategorie: Kategorie ČP:  W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60 
M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B,  M40A, M40B, M50, M60, OPEN
Účast v jednotlivých kategoriích a předpokládané směrné časy viz Prováděcí pokyny.

Kategorie doplňkové: OPEN,  MW10 – dětská kategorie s možným doprovodem rodičů.  

MČR na krátké trati je vypsáno pro kategorie W17, W20, W21E, M17, M20, M21E
s hodnocením dle soutěžního řádu 2020
Veteraniáda ČR na krátké trati je vypsána pro kategorie W40, W50, W60,  M40, M50, 
M60, s hodnocením dle soutěžního řádu 2020

Přihlášky: do 14.6.2020 přes přihlašovací systém  ORIS   http://oris.orientacnisporty.cz                     
Přihlášky anonymních klubů, které nejsou členy ČSOS a anonymních 
neregistrovaných jednotlivců přihlášených přes ORIS pořadatel neakceptuje. 
Tyto přihlášky provádějte v povinném formátu ČSOS přes e-mail:  orienteering@ok-bor.cz
s identifikací závodníka adresou a tel. Číslem.  
Přihláška je platná až po potvrzení pořadatelem. 
Přihlášky po termínu dle možností pořadatele s příplatkem 50%.

Vklady a úhrada: kategorie                             middle                     long                      
WM   10, 11, 14   60,- Kč   60,- Kč
WM   17,  20  150,- Kč 150,- Kč
WM 21, 40, 50, 60 250,- Kč 250,- Kč
Open 100,- Kč 100,- Kč     

Veškeré platby převádějte na účet OK Jiskra Nový Bor č. 2300197975/2010,
variabilní symbol: 6XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS.
Pokud pořadatel nebude mít platbu připsanou na účet nejpozději 18.6.2020,
bude u prezentace požadovat platbu v hotovosti (zvýšený vklad).

http://oris.orientacnisporty.cz/


Stornopoplatky:                  Za storno přihlášky nebo ubytování uplatněné nejpozději u prezentace
                                            bude vráceno 50% poplatků.

Ubytování: Ubytovací možnosti:  
- Malé chatky pro 4 osoby, 
- Pokoje v patrových chatách  po 4osobách
- Možnost stanování v areálu centra závodu. 
- V obytných vozech v centru závodu. 

Ubytovací možnosti budou nabídnuty pořadatelem přes ORIS jako doplňkové služby pro 
sobotní závod – middle. Je předpoklad že lůžka nebudou vybavena lůžkovinami a spaní 
bude možné pouze ve vlastních lůžkovinách, nebo spacácích. 

 
Úschovna kol  bude upřesněna v pokynech.  
Vzdálenosti: Centrum závodu – Dětský tábor Radost    50.6394439N, 14.4287397E

Centrum – Parkování:    0km 
Centrum – start a cíl Middle           do 6 km 
Centrum – start Long 1km
Centrum – cíl Long  0km 

Starty: Sobota 20.6.2020  00 = 14:00  - Middle
Neděle 21.6.2020  00 = 10:00  - Long

Mapa: Sobota - middle  - 1: 10 000, e-5m
Neděle - long   -    1: 15 000, e-5m
klíč ISMTBOM2010, stav 06/2020

Terén: Charakteristický českolipský terén, pisčito-hlinitý podklad,  převážně borovicové lesy 
vč. skalních partii,  hustá až střední síť cest.  Středně kopcovitý profil.  
Jízda lesem mimo cesty je zakázaná! Je povoleno přebíhání s nesením kola nad zemí.

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!
 

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 lesem  

a nedodržení zakázaných prostorů bude důvodem k diskvalifikaci.

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 20h na slavnostním vyhlášení vítězů v prostoru centra závodu.  
V neděli bezprostředně po ukončení závodu v prostoru centra závodu. 

Parkování: V centru závodu. 
Parkovné na oba dny 50,-/Kč/os. auto,  200,-/Kč/Obytné vozidlo, karavan. 

Stravování a občerstvení: Bude upřesněno podle momentální hygienické situace

Školka: Provoz školky bude upřesněn podle momentální hygienické situace



Kultura: Slavnostní vyhlášení vítězů a večerní program proběhne v centru závodu, podle 
momentální hygienické situace :) 

  Bližší info bude zveřejněno v Pokynech. 

Hlavní funkcionáři závodu: ředitel závodu: Leoš Bogar
hlavní rozhodčí:     Miroslav Patka
stavitelé trati: Kryštof Bogar- middle, 

František Bogar - long
                       

Informace: ORIS 
Leoš Bogar - 777 176 494,   L.Bogar@seznam.cz

Zvláštní předpis: Vzhledem k proběhlé koronavirové situaci si pořadatel závodu vyhrazuje možnost využít 
některé nestandardní organizační opatření, které vyplynou z momentálního stavu, situace
a závazných předpisů. Např. upravené intervaly startů, rozdělení do startovních skupin 
tak, aby byla splněna podmínka celkového povoleného počtu osob, organizace 
startovního a cílového prostoru, omezení hromadných činností, hygienické opatření, 
omezení konzumace apod. 

Případné  upřesnění tohoto bodu bude zveřejněno ve zvláštním doplňku Rozpisu 2 
zveřejněném v průběhu června a v Pokynech.   

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. 

Schvalovací doložka:   Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 25.5.2020

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky s.p., a za vstřícné podpory obce Stvolínky 


