ROZPIS

3. – 5. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2020

POŘADATEL
Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO
TECHNICKÉ PROVEDENÍ
SPORTICUS orienteering, z.s. (SPC)
DATUM
15. 8. 2020 – MIDDLE (3. kolo ČP MTBO)
15. 8. 2020 – SPRINT (4. kolo MČR MTBO)
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
START
Sobota 15. 8. 2020 – MIDDLE – intervalový – 10:00
Sobota 15. 8. 2020 – SPRINT – intervalový – 16:30
Neděle 16. 8. 2020 – LONG – intervalový – 10:00
Kategorie OPEN a MW10 startují na krabičku (časové rozmezí bude upřesněno v pokynech)
VZDÁLENOSTI
Centrum – parkoviště: 0 - 300 m
Centrum – ubytování: 0 m
Centrum – start: maximálně do 5 km (platí pro všechny závody)
Centrum – cíl: maximálně do 5 km (platí pro všechny závody) – vyčítání čipů vždy v centru
TERÉN
MIDDLE + LONG – zvlněný, se střední hustotou cest různorodé kvality, 330-530 m n. m.
SPRINT – starý zámecký park a přilehlý les, 280-380 m n. m. (maximální rozpětí platí pro elitu
Zakázané prostory - https://mapy.cz/s/2ghkL

)

MAPA
MIDDLE – 1 : 10 000, E=5m
SPRINT – 1 : 7 500, E=5m
LONG – 1 : 15 000, E=5m
Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010.
Hlavní kartografové Štěpán Merenus a Miroslav Kalina - stav září 2018 s aktualizací na rok 2020
KATEGORIE
M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B, M50, M60
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
OPEN (trať pro veřejnost), MW10 (fáborky, doprovod rodičů možný)
PŘIHLÁŠKY
Přes přihláškový systém ORIS do neděle 9. 8. 2020 23:59:59 za základní startovné.
Neregistrovaní a veřejnost mohou zaslat přihlášky i emailem na mirek.kalina@sporticus.cz
Přihlášky po termínu pouze dle kapacitních možností pořadatele za zvýšené startovné (neplatí pro kategorie MW10 a
OPEN – tyto kategorie se mohou přihlásit i na místě za základní startovné).
VKLADY
MW10, M/W11, M/W14 – 60 Kč / závod (pro kategorii MW10 není závod ve sprintu vypsán)
M/W17, M/W20 – 150 Kč / závod
M/W21, M/W40, M/W50, M/W60 – 250 Kč / závod
OPEN – 100 Kč / závod
Ceny platí pro registrované závodníky sekce MTBO pro rok 2020, kteří se přihlásí v řádném termínu do 9. 8. 2020 –
v souladu s Prováděcími pokyny mají neregistrovaní závodníci Českého poháru MTBO navýšeno startovné o 20%
(neplatí pro kategorie MW10, M/W11 a OPEN).
Zapůjčení SIAC čipů: 50 Kč / závod (od neregistrovaných může být vybírána záloha 2000 Kč)
Zapůjčení běžných čipů: 50 Kč / závod (jen pro MW10, od neregistrovaných může být vybírána záloha 1000 Kč)
Vklady uhraďte na účet SPORTICUS orienteering, z.s. 2001157519/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní symbol
uveďte 20XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Vklady provádějte spolu s přihláškou.

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.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné přímo v centru závodu (stany, karavany, chatky, pokoje).
Veškeré rezervace provádějte přímo u majitele kempu – http://www.konopac-hm.cz/
STRAVOVÁNÍ
Bude upřesněno v pokynech na základě momentální hygienické situace.
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.
ÚSCHOVA KOL
Pro úschovu kol bude pravděpodobně k dispozici velká plechová garáž, která bude přes noc uzamčena. Pořadatel však
neručí za kola v ní odložená – uzamkněte si je proto vlastními zámky !!!
ŠKOLKA
Provoz školky bude upřesněn v pokynech na základě momentální hygienické situace.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
MIDDLE + SPRINT – večer po skončení sobotních závodů
LONG – ihned po skončení nedělního závodu v centru
Forma vyhlášení vítězů bude upřesněna v pokynech na základě momentální hygienické situace.
PROTESTY
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle
(pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
PŘEDPIS
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2020.
TECHNICKÁ KONTROLA
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW10, M/W11, M/W14 a M/W17.
Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo
připuštěn ke startu).
INFORMACE
ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5983
FACEBOOK – https://www.facebook.com/events/2522663564714210
Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com| +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 – bude upřesněno
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.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO 29.5.2020

