
Český svaz orientačních sportů 

SKOB KOBRA VSETÍN - oddíl orientačního běhu

  Rozpis na 9 a 10. ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU MTBO  

Datum: Sobota  4. a neděle  5. 9. 2021.
Centrum: Semetín, hájenka „Na Novém světě“; GPS: 49°19'54.982"N 17°55'43.708"E
Druh závodu: 4. 9. 2021 - middle, intervalový start, 00 = 14:00 h (9. závod ČP)  5. 9. 2021 - long, intervalový 

start, 00 = 10:00 h (10. závod ČP). 
Kategorie: W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60, M11, M14, M17, M20, M21E, 
                                          M21A, M21B, M40A, M40B, M50,M60, M70, OPEN, MW10 – dětská kategorie s možným
                                          doprovodem rodičů. 
Parkování: V okolí hájenky. Do 1000m od centra závodů.  Dle pokynů pořadatelů na určených parkovacích
                                           plochách, bude vybírán poplatek.
Přihlášky: Do 29. 8. 2021, 23h 59min. prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS,

výjimečně e-mailem na adresu: vmalinak@volny.cz. Přihlášku považujte za přijatou pouze po 
obdržení reply. Přihlášky zasílejte v povinném formátu ČSOS. 
Pozdní přihlášky za dvojnásobný vklad. Přihlášky na místě pouze dle možnosti pořadatele. 

Vklady:                 Budou splatné  na účet případně u prezentace  v následující výši:
              Kategorie middle , long: WM 10, 11, 14- 60,- Kč 60,- Kč,  WM 17, 20 - 150,- Kč 150,- Kč 

                                          WM 21, 40, 50, 60, 70- Kč 250,- Kč 250,- Kč,  Open Kč 100,- Kč 100,- Kč 
              Za ztrátu SI čipů jsme nuceni vybírat  1500,- Kč!!!

Číslo účtu: 153481618/0300, VS=13xxxx (kde xxxx je číslo klubu v adresáři ČSOS)
Mapy: Middle - Mraznice 1:10 000, E = 5 m, A4, Long – Nový svět, 1:15 000, E = 5 m,  A4
                                          obě mapy stav: červenec 2021 autor: Miroslav Sikora. 
Terén:                              Typicky Valašský, kopcovitý, místy kamenitý.  Les většinou s dobrou průběžností a středně hustou 

sítí cest.
Systém ražení: Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident, bezdotykové ražení dosah 
                                          150-200 cm pro SIAC čipy. Nutno použít SIAC(AIR) čip, jiné typy čipů nebudou fungovat
                                          (krabičky nemají otvory). Pro závodníky bez SIAC čipu možnost zapůjčení AIR čipů za
                                           poplatek 100 Kč za den.  Kategorie WM10, WM11 A WM14 budou moci použít i kontaktní čipy
                                          (krabičky s otvorem).                                
Prezentace: Sobota – v centru závodu 09:30 – 12:00 hod neděle - v centru závodu 08:00 – 09:00 hod 
Start:                             Intervalový:  Kategorie MW10 a Open mohou startovat kdykoliv  po dohodě se startérem.
Vzdálenosti: Centrum – Start: do 2000m 

Centrum – Cíl: 0m
Centrum – Kemp: 2800m

Občerstvení: Po dojezdu v cíli voda. 
Informace o závodu: Na internetové stránce SKOB Kobra Vsetín – www.kobravs.cz  a  http://cp2021.kobravs.cz
                                          Před závodem, v jeho průběhu i po skončení dodržujte platná nařízení vlády související s pandemií
                                          Covid-19. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude
                                          připuštěn ke startu. 
Protesty:               Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč nejpozději do jedné hodiny po uzavření cíle. 
                                          Pozdější možnosti, viz. Pravidla a prováděcí pokyny MTBO. 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel MTBO, Soutěžního řádu MTBO a prováděcích předpisů
                                          MTBO 2021. Jakékoli porušení pravidel, zejména jízda volným lesem a nedodržení
                                          zakázaných prostorů bude důvodem k diskvalifikaci. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Školka:                             Bude upřesněno podle momentální hygienické situace .
Ubytování:                       Zajištěn kemp na fotbalovém hřišti.  Karavany i stany 100Kč / osobu a noc, přes ORIS.
                                          Další ubytování : Chatky a  karavany lze zajistit přes  správce souseního autokempu. 
                                          Email: palasquash@gmail.com. nebo mobil: 731513102. Do zprávy je zapotřebí napsat, že jste
                                          účastníky orientačních závodů MTBO.
Další upozornění:           Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. 
Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v
                                          platném formátu ČSOS v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS.
Fotogafování:                  V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o
                                          proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 

Stavitel tratí:              Bogar Kryštof

                          Vladimír Maliňák                                  Radim Žemlík, R3
                              ředitel závodu     hlavní rozhodčí
                        mobil:  731613711                                                                 mobil: 737 978 332
                    e-mail: vmalinak@volny.cz                                    e-mail: radimzemlik@centrum.cz   
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