ROZPIS
Mistrovství České republiky na klasické trati a 6. a 7. závodu Českého poháru MTBO
Pořadatel
KOB Děčín z.s. (http://www.kobdecin.cz/) z pověření Českého svazu orientačních sportů.
Datum a typ závodu
sobota 5.9.2020 – MČR Long, 6. závod ČP MTBO
neděle 6.9.2020 – Middle, 7. závod ČP MTBO
Centrum závodu
Ostrov u Tisé, autokemp Pod Císařem, WGS: 50.8027N, 14.0465E
Kategorie
Český pohár:
M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B, M50, M60,
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60,
MW10 – děti s doprovodem (bez fáborků),
Open – trať pro veřejnost
MČR na klasické trati:
M17, M20, M21E, W17, W20, W21E
Veteraniáda ČR:
M40A, M50, M60, W40, W50, W60
Přihlášky
Elektronicky do neděle 30.8.2020 23:59 hod. Závodník se přihlašuje na každý závod zvlášť.
Závodníci registrovaní
sobota http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5877
v systému ORIS
neděle http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5878
Neregistrovaní
sobota Aktivity KOB Děčín - long
neděle Aktivity KOB Děčín - middle
Přihlášky po termínu pouze v centru závodů na místa vakantů za dvojnásobné startovné. Počty
vakantů budou vidět ve startovce.
Přihlášky MW10 a Open na místě jsou BEZ zvýšeného startovného.
Startovné
Kategorie
MW11, MW10, MW14
MW17, MW20
MW21, MW40, MW50, M60
Open

SO - long
60,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
100,- Kč

NE – middle
60,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
100,- Kč

Ceny platí pro registrované závodníky sekce MTBO, přihlášené v řádném termínu. Neregistrovaní
závodníci mají dvojnásobné startovné, kromě kategorií MW10, MW11 a OPEN.
Veškeré platby uhraďte v termínu přihlášek převodem na účet pořadatele:
Číslo účtu:
2800387038/2010
VS (registrovaní):
11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS
Neregistrovaní závodníci a závodníci z Německa uvedou do zprávy pro příjemce jména a kategorie
závodníků, za které provádí platbu.
Prezentace
Pátek: 4.9.2020 19:00 – 20:00 hod
Sobota: 5.9.2020 9:30 – 11:00 hod.
Neděle: 6.9.2020 8:00 – 9:00 hod.

Start
Sobota (long): 00 = 12:00 – intervalový
Neděle (middle): 00 = 10:00 – intervalový
Open – volný start kdykoliv od času 0:10 do startu posledních závodníků, na startovací krabičku,
minimální rozestupy asi 2 minuty – bude řízeno startérem.
MW10 – long (sobota) startují v intervalech na krabičku od 15:00 hodin SELČ. Start může být jinde
(blíž k centru) než start hlavního závodu. Bude upřesněno v pokynech.
MW10 – middle (neděle), volný start s intervaly na krabičku v čase hlavního závodu. Start může být
jinde (blíž k centru) než start hlavního závodu. Bude upřesněno v pokynech.
Časový limit
Sobota (long): 220 minut
Neděle (middle): 120 minut
Systém ražení
Elektronický způsob ražení SPORTident. Podporovány jsou čipy verzí 5, 6, 8, 9, 10, 11, SIAC.
Kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON na vzdálenost do 40 cm.
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát!
Vyčítání čipů bude umístěno v centru. Vyčtěte si prosím neprodleně po dokončení závodu. Závodník,
který nedokončil závod je povinen bez prodlení vyčíst svůj čip, nebo oznámit tuto skutečnost
pořadatelům.
Pro zájemce bude možnost zapůjčení 50ks AIR čipů za poplatek 150 Kč/víkend ve stánku Sporticus.
Rezervace provádějte prostřednictvím emailu na mirek.kalina@sporticus.cz nejpozději dva dny
před závody.
Terén
Příhraniční, mírně svažitý terén s terénními vlnami a údolími. Středně hustá síť cest různé sjízdnosti.
Les mezi cestami je většinou těžko prostupný.
Mapy
Sobota (long): 1:15 000, e = 5m, velikost A3 + okraje
Neděle (middle): 1 : 10 000, e = 5m, velikost A3
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Vzdálenosti
parkoviště pro ubytované: v centru
parkoviště jednodenní (pro neubytované) – centrum: do 1 km
cíl: v centru
centrum – start: sobota (long) do 7 km
centrum – start: neděle (middle) do 5 km
Parkování
Na vyhrazených parkovištích, bude řízeno pořadateli. Další upřesnění bude v pokynech.
Ubytování
V centru 10 čtyřlůžkových a 10 pětilůžkových chatek. Místa na stany, obytné automobily, karavany.
Chatku je možné objednat pouze jako celek. Při prezentaci bude vybírána vratná záloha 200 Kč na
klíč.
Ubytování v centru objednávejte přes ORIS.
Ubytování mimo centrum závodu: Chata Lučina - https://www.ostrov-lucina.cz – rezervaci a platbu
v tomto objektu řešte individuálně s majiteli mimo ORIS. Vhodné pro celé oddíly.

Stravování
Hostinec Pod Císařem je připraven poskytnout snídaně i denní menu.
Snídaně:
Cena 70 Kč
Výdej v neděli bude od 7:30 do 9:30
Denní menu:
Sobota, výdej 13:00 - 19:00:
Neděle, výdej 11:30 - 15:00:
Konkrétní nabídka je v ORISu.
Jídla rezervujte v ORISu, rezervovaná jídla budou mít při výdeji přednost. Bez rezervace na vás
nemusí zbýt.
Bezpečnost provozu
Tratě mohou křížit silnice 3. třídy, případně po nich umožňují postupy. Závodníci jsou povinni
dodržovat pravidla silničního provozu.
Omezení pohybu mimo centrum závodu
Závodní prostor je umístěn všemi směry od centra závodu. (Petrovice – Tisá – Libouchec – Jílové –
Sněžník – státní hranice)
Pohyb v závodním prostoru mimo vlastní závod je kromě hlavní příjezdové komunikace zakázán.
Nevstupujte před závodem do okolních lesů a skal.
Návštěva Děčínského Sněžníku (vrchol, rozhledna) a Tiských stěn (placený vstup) je možná i před
závodem.
Vyhlášení výsledků
Sobota (long): v centru zhruba v 19:30.
Neděle (middle): Po dojetí většiny závodníků, v prostoru cíle. Předpoklad ve 14:00.
WC a mytí
WC, sprchy – v autokempu.
Mytí kol
Bude zajištěno v centru na vyhrazeném místě. Přísný zákaz mytí kol v rybníce a v koupališti!!!
Dětská školka
Dětská školka nebude. Prosíme využijte k dohledu nad svými dětmi příbuzných, kamarádů a přátel.
Úschovna kol
Snažíme se ji zajistit, ale slíbit ji zatím nemůžeme. Bude upřesněno v pokynech.
První pomoc
V centru závodu.
Technická kontrola
Všichni závodníci jsou povinni po dobu celého závodu používat řádně upevněnou ochrannou
přilbu.
Technická kontrola pro závodníky kategorií Open, WM10, 11, 14 a 17 bude provedena ve startovním
koridoru.
Předpis
Závodí se dle Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů pro MTBO. Předpokládané časy
vítězů dle Prováděcích předpisů 2020.
Protesty
Protesty se podávají podle pravidel MTBO písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč,
nejpozději do jedné hodiny po plánovaném uzavření cíle.

Upozornění
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Závod probíhá v těsné blízkosti hranic s SRN.
V centru i v závodním prostoru je velmi omezený telefonní signál.
Funkcionáři
Ředitel závodu:
Jan Zít
Hlavní rozhodčí:
Martin Horák
Stavitelé tratí:
long – Jan Horák, middle – Ivan Stibal
Jury
Bude sestavena z vybraných závodníků. Seznam bude vyvěšen v centru.
Informační web
http://mtbo2020.kobdecin.cz/
Zvláštní předpis
Z důvodu nepředvídatelné epidemiologické situace mohou být organizátory uplatněna nestandardní
opatření, ustanovení a omezení.
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 a podobně. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to fotografovi.
Schvalovací doložka
Rozpis byl schválen sportovní komisí MTBO 17. 7. 2020.
Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky s.p., a za vstřícné podpory obcí Tisá a Jílové.

