
 

POKYNY 

3. - 5. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2020 

 

Srdečně Vás vítáme na Konopáči na trojzávodu Českého poháru MTBO, který pořádáme na základě vzniklé situace 

způsobené koronou. Byli jsme na jaře požádáni o uspořádání závodů v prostoru Heřmanova Městce. Mysleli jsme si, 

že to bude jednoduché, ale nakonec to bylo stejně náročné jako připravit závody od nuly.  Doufejme, že všechno  

v rámci možností vyjde a strávíme na Konopáči všichni příjemný i když náročný víkend. Těší se na Vás celý 

pořadatelský SPORTICUS team.  

 

POŘADATEL 

Český svaz orientačních sportů 

  

TECHNICKÉ PROVEDENÍ 

SPORTICUS orienteering, z.s. (SPC)  

  

DATUM 

15. 8. 2020 – MIDDLE (3. kolo ČP MTBO)  

15. 8. 2020 – SPRINT (4. kolo ČP MTBO + MČR)  

16. 8. 2020 – LONG (5. kolo ČP MTBO)  

  

CENTRUM ZÁVODU 

Heřmanův Městec – Autokempink Konopáč – 49.9375000N, 15.6475000E – https://mapy.cz/s/2Mviy 
  

PREZENTACE 

Pátek 14.8. 2020 - 19:30 až 20:30 

Sobota 15. 8. 2020 – 8:00 až 9:00  

Neděle 16. 8. 2020 – 8:00 až 9:00 

  

PARKOVÁNÍ 

Všichni ubytování mohou parkovat uvnitř areálu kempu (u svých chatek, karavanů nebo stanů). Cena parkování se 

řídí běžným ceníkem autokempu. Pro neubytované bude zajištěno parkování přímo před areálem kempu (nevjíždějte 

do areálu kempu), poplatek za parkování nebude vybírán. Dbejte pokynů pořadatelů.  

  

VZDÁLENOSTI 

Centrum – parkoviště: 0 - 300 m  

Centrum – ubytování: 0 m  

Centrum – start MIDDLE: 3,3 km / 90 m převýšení 

Centrum – start SPRINT: 3,0 km / 90 m převýšení 

Centrum – start LONG: 2,3 km / 30 m převýšení  

Centrum – cíl MIDDLE: 4,8 km (MW11 100 m) 

Centrum – cíl SPRINT: 2,8 km  

Centrum – cíl LONG: 100 m 

Centrum – start dětského závodu MW10: sobota 200 m / neděle 0 m 

Centrum – cíl dětského závodu MW10: sobota 200 m / neděle 200 m 

 

TERÉN 

MIDDLE + LONG – zvlněný, se střední hustotou cest různorodé kvality, 330-530 m n. m.  

SPRINT – starý zámecký park + přilehlý les, 280-380 m n. m.  

Zakázané prostory - https://mapy.cz/s/2ghkL  

  

MAPY 

MIDDLE – 1 : 10 000, Překonej Struhu!, E=5m, A4 oboustranná (pouze MW11 mají jednostrannou) 

Všechny kategorie kromě MW11 mají na kontrole č. 48 výměnu mapy. Hned po výměně mapy je přejezd 

silnice, dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Mapu si případně můžete vyměnit až za silnicí. 

SPRINT – 1 : 7 500, Palácová jízda, E=5m, menší A3 

LONG – 1 : 15 000, Údolí Zlatého potoka, E=5m, A3, pouze M21E oboustranná 
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Hlavní kartograf - Štěpán Merenus. Všechny mapy jsou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010. Stav září 

2018 s revizí srpen 2020. Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. 

 

START 

Na prezentaci budou k dispozici k vyzvednutí mapky cest na start a z cíle pro všechny závody.  

 

sobota MIDDLE – 10:00  - 3,3 km / 90 m převýšení (80 % silnice) 

OPEN kategorie startují na krabičku v čase 10:00-11:00. 

 

sobota dětský závod (MW10) - v čase 13:30 až 14:15 start na krabičku, trasa závodu bude vyfáborkovaná. 

Start a cíl je na jednom místě cca 200 metrů u rybníka nad kempem. Cestu na start označíme fáborkami.  

 

sobota SPRINT – 16:30  - 3,0 km / 90 m převýšení - 60 % silnice 

OPEN kategorie startují na krabičku v čase 16:30-17:00. 

  

neděle dětský závod (MW10) - v čase 8:45 až 9:30 start na krabičku, trasa závodu bude vyfáborkovaná. 

Start v blízkosti prezentace. Cíl v místě sobotního cíle cca 200 metrů od centra u rybníka nad kempem.  Prosíme 

dbejte opatrnosti při sjezdu z cíle zpět do centra! 

 

neděle LONG – 10:00  - 2,3 km / 30 m převýšení - 100 % silnice 

OPEN kategorie startují na krabičku v čase 10:00-11:00. 

 

Všechny cesty na start a z cíle v průběhu víkendu vedou po silnicích. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti a dodržujte 

pravidla silničního provozu. 

  

CÍL 

V cíli nebude ražení kontroly, ale průjezd přes cílový koberec s časomírou. Prosíme nezdržujte se v blízkosti koberce. 

 

V sobotu i neděli jsou cíle mimo centrum závodu (MIDDLE 4,8 km, SPRINT 2,8 km, LONG 100 m). Vyčítání je 

umístěno v prostoru centra závodu (v místě prezentace). 

  

Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. V cíli ani v kempu občerstvení po 

dojezdu nezajišťujeme (šetříme přírodu). Kousek od cíle middlu jste zvaní starostou obce do restaurace v 

Licomělicích, případně si nezapomeňte vzít s sebou na závod peníze a čip pošlete po někom na vyčtení! :-). 

 

Mapy nebudou v cíli vybírány. Dodržujte fair-play. 

 

PARAMETRY TRATÍ 

Jsou zveřejněny v samostatném dokumentu - PARAMETRY TRATÍ ORIS 

  

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL 

Platí přísný zákaz pohybu ve vyšrafovaných oblastech a po zakázaných komunikacích. Pro cestu na start použijte jen 

cesty vyznačené v mapce na starty, pohyb v prostoru závodu před vlastním startem je zakázán. Rozjíždění je možné 

na cestách na start. Platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo ně musí závodník kolo nést minimálně 20 

cm nad zemí. Pravidlo platí i pro průseky vyznačené v mapě. Porušení tohoto pravidla bude hlídáno rozhodčími v lese 

a je důvodem k diskvalifikaci závodníka. 

  

UKÁZKA MAPY 

V sobotu i v neděli bude použita RIDEABLE AREA (oblast, kde je povolena jízda mimo cesty). Tato značka bude 

použita na krajích luk, oplocenek, u nevýrazných cest přes louku a v bývalém bike-parku (viz ukázka mapy ze 

sprintu). 

 

V sobotu mají všechny kategorie kromě MW11 na trati povinný postup. 
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Ukázka povinného postupu při sobotní MIDDLE: Ukázka RIDEABLE AREA ve vysokém lese u prostoru bývalého 

bike-parku při sobotním SPRINTU: 

 

                   

 

Sběrná kontrola při MIDDLE nebude - z posledních kontrol, které jsou rozdílné, pojedete již přímo do cíle, sběrku 

nehledejte. Při ostatních závodech nemá sběrná kontrola číslo 100. 

 

PŘEDCHOZÍ MAPY 

Prostor byl použit na závody Českého poháru v roce 2018. Zde naleznete odkazy na mapy: 

Údolí Zlatého potoka - https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/udoli-zlateho-potoka-2018 

Zámecká jízda - https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zamecka-jizda-2018 

 

ČASY VÍTĚZŮ 

Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2020. 

  

STARTOVNÍ ČÍSLA 

Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní startovní číslo uvedené ve startovní listině, kterou obdržíte 

na prezentaci. Bez startovního čísla není možné startovat. 

  

Startovní čísla jsou na sobotní i nedělní závody stejná. Nepoužitá čísla prosíme vraťte na prezentaci. 

Startovní čísla mají i dětské kategorie (MW10, MW11) a OPEN. 

  

TECHNICKÁ KONTROLA 

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW10, MW11, M14, W14, M17 a 

W17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5". 

  

Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu). 

  

RAŽENÍ 

SportIdent – kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení AIR+ (umožňuje ražení do vzdálenosti 150– 

200 cm). Razit kontroly lze pouze pomocí SIAC čipů, kontroly nemají dírku na čip. Pro závodníky, kteří SIAC čip 

nevlastní, bude možnost zapůjčení 120ks AIR čipů za poplatek 50 Kč / závod. Jedinou výjimkou bude kategorie 

MW10, kde použijeme běžné krabičky s dírou, bude tedy možné i běžné SI čipy.  

 

Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI (clear+check). Nezapomeňte si po 

dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip - učiňte tak co nejdříve, abychom měli aktuální výsledky. Vyčíst čip 

mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprojeli cílem. 

V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě. 

  

ČASOVÝ LIMIT 

MIDDLE - 90 minut 

SPRINT - 60 minut 

LONG – 180 minut 
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MYTÍ KOL 

V centru závodu budou k dispozici lavory a smetáčky. 

  

WC 

V prostoru areálu kempu je WC dostatek. Na startech již toalety nejsou. 

  

VÝSLEDKY 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky budou na ORISu. 

 

Jestli vše poběží podle plánu, budou k dispozici i online výsledky na https://liveresultat.orientering.se/ - přesné 

odkazy najdete na Facebooku a ORISU těsně před závody. 

  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

MIDDLE & SPRINT – cca ve 19:30 v centru závodu 

LONG – ihned po skončení závodu (cca 15:00) v centru závodu  

  

UBYTOVÁNÍ 

Ubytování je možné přímo v centru závodu (stany, karavany, chatky, pokoje). Veškeré rezervace provádějte přímo u 

majitele kempu – http://www.konopac-hm.cz/ 

 

Míst pro karavany a stany je v kempu dostatek, předchozí rezervace není nutná (vše vyřešíte až po příjezdu na 

recepci). Naopak chatky a pokoje už jsou skoro všechny zaplněné. 

 

ÚSCHOVA KOL 

Pro úschovu kol bude k dispozici velká plechová garáž, která bude uzamčena. Úschovna bude otevřena v časech - 

sobota 18:30-19:00 a neděle 8:30-9:00. Pořadatel však neručí za kola v ní odložená – uzamkněte si je proto 

vlastními zámky !!!  

  

UPOZORNĚNÍ 

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 

Dávejte pozor na pěší, cykloturisty a houbaře. V lese by neměla probíhat v průběhu závodů žádná významná těžba, 

lesní stroje se však v prostoru pohybovat mohou.  

 

Všechny kategorie přejíždí v rámci závodu silnice, dbejte zvýšené opatrnosti! Přestože na nepřehledných 

místech budou pořadatelé, dávejte bacha !!! 

 

PROTESTY 

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle 

(pokud se netýká oficiálních výsledků) se vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen. 

  

JURY 

Bude vyvěšena na shromaždišti. 

  

PŘEDPIS 

Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2020. 

  

PRVNÍ POMOC 

V prostoru centra závodů bude zajištěna lékařská pomoc. Zdravotnici naleznete v dětské školce. 

  

STRAVOVÁNÍ A ZÁBAVA 

Restaurace a stánkový prodej v centru závodu (hladem neumřete). 

Prostory restaurace a venkovního stánku můžete použít i pro večerní zábavu. Ta nebude pořadatelem organizována. 

Kdo nebude vědět, jak naložit s pátečním i sobotním večerem, v areálu kempu je letní kino - v pátek je na programu 

diashow Plachetnicí sám kolem světa a v sobotu těsně po vyhlášení pak Casting na lásku. 

  

PLÁNEK CENTRA 

Je zveřejněn v samostatném dokumentu - PLÁNEK CENTRA ORIS 
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ŠKOLKA 

V centru závodu - sobota 9:30 – 12:30 a 16:00 – 18:00, neděle 9:30 – 13:30 

  

Dětská školka bude venku, v případě deště v party stanu. Vybavte děti dle počasí. Dětem případně připravte i pití a 

drobnou svačinu, zejména na nedělní LONG. Prosíme o umisťování dětí do školky jen po dobu vlastního závodu. 

Prosím napište nám jména dětí, které plánujete do školky umístit, na email mirek.kalina@sporticus.cz. 

  

INFORMACE 

ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5983  

FACEBOOK – https://www.facebook.com/events/2522663564714210/ 

Miroslav Kalina | mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007 

Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě. 

  

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 

ředitelka závodu – Radka Ouhrabková  

hlavní rozhodčí – Miroslav Kalina  

stavitelé tratí – Iva Mědílková (MIDDLE), Markéta Kalinová (SPRINT+MW10), Martin Štěňha (LONG)  

  

PARTNĚŘI ZÁVODŮ 

Děkujeme všem partnerům závodů za podporu, speciálně panu Starému z Autokempu Konopáč. Konání 

akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. Děkujeme též ostatním majitelům lesů a luk a také všem 

přilehlým obcím. 

  
SPECIÁLNÍ PŘEDPIS 

Vzhledem k proběhlé hygienické 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 nebo 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, 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 explicitně fotografovi. 
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