ORIENT EXPRESS MTBO 2020
Pokyny
O-bikerky a O-bikeři
Srdečně Vás vítáme v Čachnově na 6. ročníku orientačního MTB závodu ORIENT EXPRESS
pořádaného klubem GIGANT Orienteering. V letošním roce jsme pro Vás plánovali „větší“ 4-denní
závody, ale ze známých důvodů jsme se dostali do složité situace. Abychom úplně nevyhodili úsilí,
které jsme závodům v červenci věnovali, a také abychom měli jinou příležitost se v MTBO komunitě
s Vámi potkat, rozhodli jsme se uspořádat v září alespoň dvojzávod Českého poháru. Zazávodíte si v
překrásných terénech Českomoravské vysočiny. Připravili jsme pro vás technicky a fyzicky náročné
tratě v lesích, které jsou součástí CHKO Žďárské vrchy. Chovejte se proto, prosím, mimořádně
ohleduplně ke svému okolí, v duchu principů všech orientačních sportů.
Doufáme, že s přispěním počasí, naší schopnosti improvizace a Vaší dobré nálady, strávíte v Čachnově
příjemný víkend. Bavte se. GIG it!
Za všechny GIGANTY
ředitel závodu Alda Linhart
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
GIGANT Orienteering, z. s.
Program:
 sobota 19.9.2020, middle, 8. závod ČP MTBO
 neděle 20.6.2020, long, 9. závod ČP MTBO
Centrum:
 Centrum: Skautská základna Čachnov, GPS: 49.7440000N, 16.0712000E
Prezentace:
 Pátek
 Sobota
 Neděle

18.9.2020 19:00 - 20:00, centrum
19.9.2020 10:00 - 11:00, centrum
20.9.2020 08:30 - 09:00, centrum

Na prezentaci obdržíte obálky se startovními čísly, stahovacími páskami a potvrzením o zaplacení
vkladu. Abychom se chovali ekologicky, budou pokyny a startovky pouze vyvěšeny na info tabuli
v centrech závodů a na webu.
Mapy:



PASTIČKA, 1:10 000, e = 5 m, 450x320 mm (A3+)
ŠNELCUG, 1: 15 000, e = 5 m, 420x300 mm (A3)

Speciální pro MTBO podle International Specification for Mountain Bike Orienteering Maps
(ISMTBOM2011), stav 9/2020, jsou tištěny na voděvzdorný materiál pretex.
V mapě je použita speciální doporučená značka č. 839 pro povolenou jízdu na kole - oranžová
barva.

Předpis:
Závodí se dle platných pravidel MTBO a soutěžního řádu ČSOS.
Parkování:
Parkování v bezprostřední blízkosti centra a ubytování ve stanech. Dbejte prosím pokynů pořadatelů a
šetřete místem. Po zaplacení parkovného rovněž obdržíte označení do aut. Parkovné 50,- Kč/auto nebo
100,- Kč/karavan na celou dobu pobytu.
Startovní čísla:
Obdržíte v obálce na prezentaci, musí být upevněna viditelně na kole. Na oba závody používá závodník
stejné číslo. Kategorie OPEN startovní čísla nemají. Závodníci nestartující v sobotním závodě nebudou
mít startovní číslo v obálce. Jsou povinni si jej vyzvednout na prezentaci.
Systém 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 otvor pro čip.
V cíli elektronický koberec, nerazí se cílová kontrola. Závodníkům, kteří SIAC čip nevlastní, bude
umožněno zapůjčení SIAC čipů za poplatek. Od neregistrovaných může být vybírána záloha 2000
Kč/čip.
Závod kategorie MW10 proběhne na klasické kontaktní SI čipy.
Technická kontrola:
Na startu pouze pro kategorie MW10, MW14, MW17 a OPEN. Do lesa nebudou vpuštěni závodníci bez
cyklistické přilby. Kola všech závodníků musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5“.
Úschovna kol:
V centru bude k dispozici oplocená a hlídaná úschovna kol. Prosíme závodníky, aby podezřelé osoby
neprodleně nahlásili pořadateli. Úschovna bude otevřena k uložení kol v sobotu 17:00-18:00 hod a
k vyzvednutí v neděli 8:00-9:00 hod. V úschovně použijte také vlastní zámky, pořadatel za kola
neručí.
Mytí kol:
V centru na vyhrazeném místě 2 hadice s vodní pistolí, lavory a smetáčky.
Mytí lidí:
V centru pro ženy a děti sprchy skautské základny s teplou vodou, pro muže venkovní sprchy se
studenou vodou. Dále venkovní umyvadla s pitnou vodou.
WC:
V centru mobilní WC. Platí přísný zákaz vykonávání potřeby v okolních lesích.
Vyhlášení vítězů:
V sobotu od 18:00 v centru. V neděli vyhlášení po skončení závodu, čas upřesní speaker v průběhu
závodu (cca 14:30-15:00).
První pomoc:
V centru závodů sanitka a lékařská služba.
Občerstvení:
Vzhledem k hygienickým opatřením pořadatel nezajišťuje pití v cíli. Občerstvení v centru zajišťuje
catering STANDA & FANDA s širokou nabídkou jídel po celou dobu závodu, včetně snídaní.
Podrobnosti v samostatném článku.
Závodníky bychom chtěli požádat, abychom společně minimalizovali jednorázový odpad tím, že si
necháte servírovat pivo/limo/kafe/jídlo atd. do vlastního nádobí. K dispozici budou umývárny.
Povinné úseky:
Červené fáborky ze sběrné kontroly do cíle.
UPOZORNĚNÍ!
Oba závody mají technicky náročnější dojezd do cíle, místy s minimální možností předjíždění. Začátek
dojezdu bude značen červenými fáborky, v úplném závěru dojezdu bude mlíkem navíc vyznačen širší
dojezdový koridor. Dbejte zvýšené opatrnosti a buďte ohleduplní k pomalejším závodníkům.

Mapy v cíli:
V cíli nebudou vybírány mapy. V duchu fair play si po dojezdu otočte mapu v mapníku a
neukazujte ji soupeřům!
Jezděte při pravé straně, tudíž se vyhýbejte vpravo! Předjížděný závodník uhýbá na opačnou stranu na
základě zvolání předjíždějícího závodníka: „Zprava!“ nebo „Zleva!“. Při míjení v kopci má přednost
závodník jedoucí do kopce! Co si vezmete do lesa, to si také odvezte!
Vzdálenosti a další informace:
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.
Middle
Start

2,0 km / 75 m

Long
3,1 km / 85 m

Prezentace
start 00
start MW10
časový limit
Cíl
uzavření cíle
Stavitel

10:00 - 11:00
12:00
13:00 - 17:00
120 min
0m
16:40
Tomáš „Žito“ Zrník

8:30 - 9:00
10:00
10:00 – 14:00
200 min
0m
16:00
Alexandr „Boban“ Toloch

Kategorie OPEN (veřejnost, bez licence):
Pro start v kategoriích OPEN nepotřebujete žádnou registraci či licenci. Na závod se lze přihlásit na
prezentaci. Výše vkladů je uvedena v rozpise. Závodníci v kategoriích OPEN startují v libovolném
startovním čase během startu daného závodu.
Kategorie MW10:
Oba dny start v centru – dětská školka na krabičku a cíl tamtéž, časy startu uvedeny výše. Jede se na
SI krabičky v klasickém modu (kontaktní). Mapa 1:2500, formát A4 (běžný papír). Závod MW10 je
připravený na místních málo frekventovaných komunikacích, doporučujeme proto doprovod rodičů.
Parametry tratí:
Délky tratí uvedeny vzdušnou čarou, převýšení ideálním postupem.
kategorie
M11
M14
M17
M20
M21E
M21A
M21B
M40A
M40B
M50
M60
W11
W14
W17
W20
W21E
W21A
W21B
W40

Middle
(km/m/kontrol)
4,9/50/8
8,1/110/15
9,3/165/16
11,6/205/19
14,2/280/29
11,6/205/19
9,8/205/17
11,3/230/22
9,8/205/17
9,3/165/16
8,1/110/15
4,9/50/8
7,5/140/15
8,1/110/15
9,6/185/15
11,4/265/21
9,6/185/15
8,6/135/17
8,6/135/17

Long
(km/m/kontrol)
5,7/55/6
10,5/170/6
18,2/395/9
23,0/615/14
27,2/705/16
21,8/560/13
16,0/380/8
23,0/615/14
16,0/380/8
18,2/395/9
13,7/230/8
5,7/55/6
8,6/160/7
14,7/235/8
16,0/365/8
23,0/615/14
16,0/365/8
13,7/230/8
15,7/345/8

W50
W60
OPEN

7,5/140/15
7,5/140/15
8,9/160/17

14,7/235/8
14,7/235/8
13,1/305/8

ORIENT Kindergarten:
Dětská školka bude v centru závodu a bude otevřena každý den 30 minut před startem prvního
závodníka a uzavře se 60 min (při klasice 100 min) po startu posledního závodníka. Zásobte své děti
pitím a jídlem! S vyzvednutím dítěte po dojezdu neotálejte = DĚTSKÝ KOUTEK NENÍ ODKLADIŠTĚ
DĚTÍ, když jdete na pivo!
Služby a stánky:
Jakýkoliv prodej a reklamní činnost v centru závodu pouze se souhlasem ředitele závodu
Doprovodný program:
V sobotu po vyhlášení k tanci a poslechu zahrajeme staré fláky na ORIENT bike party.
Protesty:
Hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč. Protesty se podávají písemně, nejpozději do 60 min. od
plánovaného uzavření cíle.
Jury:
Mach Radovan, Meier Milan, Rygl Jaroslav
Informace:
Na webu www.bike-orientexpress.cz nebo u ředitele závodu:
Aleš Linhart, tel: +420 732 126 445, email: info@bike-orientexpress.cz
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodů: Aleš Linhart
Hlavní rozhodčí: Luděk Valík
Team GIGANT Orienteering se na Vás těší!
Alda Linhart, ředitel závodu

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.

