ROZPIS ZÁVODU

ORIENT EXPRESS MTBO 2020
8. závod ČP MTBO 2020 – MIDDLE
9. závod ČP MTBO 2020 – LONG
Pořadatel:
Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce MTBO
Technické provedení:
GIGANT Orienteering, z. s. (GIG)
Datum:
• 19. 9. 2020:
• 20. 9. 2020:

– 8. závod Českého poháru MTBO – middle
– 9. závod Českého poháru MTBO – long

Typ závodu:
Po oba dny jednorázový denní závod jednotlivců s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol.
Centrum:
Centrum: Čachnov – skautská základna, zde.
Prezentace:
• Pátek
• Sobota
• Neděle
Vzdálenosti:
• Centrum
• Centrum
• Centrum
• Centrum

18.09.2020
19.09.2020
20.09.2020

–
–
–
–

19:00 - 20:00
10:00 - 11:00
08:30 - 09:00

parkoviště: 0 m
ubytování: 0 m
start: bude upřesněno v pokynech (do 5 km)
cíl: bude upřesněno v pokynech (do 1 km)

Start 00:
• sobota: 12:00, intervalový start
• neděle: 10:00, intervalový start
Terén:
Mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 600–783 m n. m. s hustou sítí komunikací různé sjízdnosti.
Mapy:
ISMTBOM 2010, měřítko pro middle 1:10 000, long 1:15 000, ekvidistance 5 m. Stav 8/2020.

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.
Závodníkům, kteří SIAC čip nevlastní, bude umožněno zapůjčení SIAC čipů za poplatek.
Od neregistrovaných může být vybírána záloha 2000 CZK/čip.
Kategorie:
• W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
• M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B, M50, M60
• MW10, Open
Právo startu, předpokládaný čas vítěze a délky tratí, dle Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2020.
MW10
Po oba dny bude vypsána kategorie MW10. Přesná podoba tratí pro tuto kategorii bude upřesněna
v pokynech. Pravděpodobně půjde o jednoduchou fáborkovanou trať, kterou lze absolvovat na kole
či pěšky. Bude umožněn doprovod rodičů, kteří již absolvovali svoji trať.
Kategorie OPEN (veřejnost, bez licence):
Pro start v kategoriích OPEN nepotřebujete žádnou registraci či licenci. Na závod se přihlašujete
přes přihláškový systém ORIS (viz Přihlášky níže) pomocí odkazu Jednorázová přihláška.
Závodníci kategorie OPEN, přihlášení v řádném termínu přes ORIS, mají nárok na zlevněný vklad
100 CZK/závod. V případě pozdější přihlášky, přihlášky e-mailem, nebo přihlášky na místě, je vklad
200 CZK/závod.
Informace:
Na webu www.bike-orientexpress.cz nebo u ředitele závodu:
Aleš Linhart, tel: +420 732 126 445, email: info@bike-orientexpress.cz
Startovní listina a pokyny budou uveřejněny v ORISu a na webu v týdnu před závodem.
Přihlášky:
Od úterý 25. 08. 2020 12:00 do neděle 13. 09. 2020 do 23:59:59 výhradně prostřednictvím
přihlašovacího systému ORIS. Přihlášky emailem na prihlasky@bike-orientexpress.cz budou
penalizovány přirážkou 100 % !!!
Vklady*:
Kategorie

Middle

Long

W/M11, W/M14

60 CZK

60 CZK

W/M17, W/M20

150 CZK

150 CZK

W/M21, W/M40, W/M50, W/M60

250 CZK

250 CZK

OPEN

100 CZK

100 CZK

MW10

30 CZK

30 CZK

Zapůjčení SIAC čipu

50 CZK

50 CZK

*100 CZK ~ 4 EUR

Pozdní přihlášky dle kapacitních možností pořadatele.
Závodníci neregistrovaní v ČSOS mají k vkladu přirážku 100 % (neplatí pro MW10 a Open).
Úhrada vkladů a ubytování bankovním převodem na níže uvedený účet GIGANT Orienteering, z.s.
do 17. 09. 2020 (= datum připsání na účet). Pošlete peníze dostatečně včas nebo s sebou
k prezentaci vezměte potvrzení o provedené platbě. Bankovní účet: 2400207368/2010 vedený
u FIO Bank a.s., VS=777xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS. Zahraniční závodníci
mohou uhradit vklad při prezentaci v EUR (100 CZK ~ 4 EUR).
Parkování:
V těsné blízkosti centra. Poplatek 100 CZK/os. auto nebo 200 CZK/karavan za celý pobyt – bude
vybírán při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů.
Stravování:
Bude upřesněno v pokynech, jednáme o cateringových službách.
Ubytování:
Typ

Popis

Lůžek

Počet

A01
A02

Cena

Chatka bez sociálního zařízení (2 noci)

4

20

1400 CZK

Osoba ve vlastním stanu, karavanu či automobilu (1 noc)

1

<∞

100 CZK

Ubytování objednávejte přes ORIS - doplňkové služby. Chatky se objednávají jako celek na celou
dobu akce (2 noci), lze se tedy ubytovat již v pátek večer.
Úhradu ubytování proveďte společně s vklady na výše uvedený bankovní účet pořadatele.
Dětská školka:
Bude k dispozici zdarma v centru během závodu.
Protesty:
V písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu s vkladem 400,- CZK.
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2020.
Omezení:
Ode dne vydání tohoto rozpisu platí omezení vstupu do závodního prostoru v souladu s ustanovením
bodu 11 odst. 3 platných pravidel MTBO. Závodní prostor se nachází mezi obcemi Čachnov, Svratouch,
Svratka, Křižánky, České Milovy, Pustá Rybná, Borová, Pustá Kamenice. Viz. Embargovaný prostor.
Upozornění:
Platí přísný zákaz jízdy volným terénem. Nedodržení bude důvodem k diskvalifikaci. Bližší informace
budou upřesněny v pokynech k závodům. Technický stav kol bude pořadatelem kontrolován
před startem u kategorií M/W11, M/W14 a M/W17. Minimální šíře plášťů je 1,5“.
Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude
připuštěn ke startu.

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,
průběhu závodu, dojezdu do cíle a podobně. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte
to explicitně fotografovi.
SPECIÁLNÍ PŘEDPIS
Vzhledem k probíhající hygienické situaci si pořadatel závodu vyhrazuje právo využít některá
nestandardní organizační opatření, která vyplynou z aktuálního stavu, situace a závazných předpisů,
např. upravení intervalů startů, rozdělení do startovních skupin tak, aby byla splněna podmínka
celkového povoleného počtu osob, organizace startovního a cílového prostoru, omezení hromadných
činností, hygienická opatření apod.
Případné upřesnění tohoto bodu bude zveřejněno ve zvláštním doplňku rozpisu nebo v pokynech.
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:

Aleš Linhart
Luděk Valík

Stavitelé tratí:
Middle:
Long:

Tomáš Zrník
Alexandr Toloch

Schvalovací doložka:
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 11. 08. 2020.
Team GIGANT Orienteering se na Vás těší!
Aleš Linhart, ředitel závodu

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

