
                                            

Rozpis 
       MČR na krátké a klasické trati, 11. a 12. závod Českého poháru v MTBO 2021 

 
 

Přádající orgán:   Český svaz orientačních sportů 
 

Pořádající subjekt:  LKT 80 Šumperk a  A-team NOVO Bruntál 
 

Datum a typ závodu:  18.9.2021 middle MČR + 11. závod ČP, intervalový start 00 –12:00h 
     19.9.2021 long MČR + 12. závod ČP, intervalový start 00 – 10:00h 
 
Centrum závodu:  Velká Kraš, okr. Jeseník tábor Černý Potok GPS: N 50°21.24083', E 17°9.87312' 
  . 
Mapy:    middle : Smolný vrch 1 : 10 000, E 5m, stav červenec – srpen 2021 
                                                       long: U dubu  1 : 15 000 E 5m, stav červenec – srpen 2021 
 
Terén:    Hustá síť dobře i hůře sjízdných cest a pěšin. Terén po oba dny mírně zvlněný  
                                                       v nadmořské výšce. 300 – 400m. Lesem nedávno prošla kůrovcová kalamita.  
 
Kategorie MČR:   W17, W20, W21E, M17, M20, M21E. 
Veteraniáda:   W40, W50, W60, M40A, M50, M60, M70. 
Ostatní:    W11, W14, W21A, W21B, M11, M14, M21A, M21B, M40B, Open, 
             MW10 – dětská kategorie s možným doprovodem rodičů. 

Podmínky účasti se řídí prováděcími předpisy MTBO pro rok 2021 
 
Příhlášky: Do 12.9.2021 23h.59min. přes přihlašovací systém ORIS  

http://oris.orientacnisporty.cz 
Přihlášky pro neregistrované provádějte v povinném formátu ČSOS přes email: 
martinstoudek@centrum.cz Přihláška je platná až po potvrzení pořadatelem. 
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusejí být zařazeni do startovní listiny. 
Přihlášky po termínu za dvojnásobný vklad. 
 

Vklady a úhrada:  Kategorie                               middle              long 
                                        WM 10, 11, 14                        60,- Kč             60,- Kč 
                                        WM 17, 20                            150,- Kč           150,- Kč  
                                        WM 21, 40, 50, 60, 70         250,- Kč           250,- Kč  

                                                        Open                                      100,- Kč           100,- Kč  
 
Veškeré platby zasílejte na účet A team NOVO Bruntál 2300243126/2010                                     
(Fio Banka) jako variabilní symbol uveďte 21 + číslo oddílu v adresáři ČSOS. 

http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:martinstoudek@centrum.cz


  
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 nebudou fungovat (krabičky nemají otvory). Pro závodníky bez SIAC čipu 
možnost zapůjčení AIR čipů za poplatek 100 Kč za víkend ve stánku Sporticus. 
Rezervace provádějte prostřednictvím e-mailu   mirek.kalina@sporticus.cz nejdéle 
do středy 15.9.2021.                                                                                                                        
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát! Kategorie WM10, WM11 a 
WM14 budou moci použít i kontaktní čipy (krabičky s otvorem). Kategorie WM10 
pojede svůj závod přímo v centru závodů a okolí. Upřesněno bude v pokynech. 

 
Prezentace:    sobota – v centru závodu 09:30 – 11:00 hod 

neděle -  v centru závodu 08:00 – 09:00 hod 
 

                     sobota middle                               neděle long                  
Vzdálenosti:                                 centrum – start              do 2 000 m (30m)                         do 3 500 m (80m) 

                        centrum – cíl                                0 m                                                   0 m 
                        centrum – parkoviště                 0 m                                                   0 m 
 

Upozornění:                                Technická kontrola pro závodníky kategorií Open, WM10,11,14 a 17 bude 
     provedena ve startovním koridoru. Každý závodník musí být vybaven řádně                

připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu. 
                                                                                                                   
Protesty:                                      Písemně hlavnímu rozhodčímu s 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. 

 
Občerstvení:    Bude upřesněno podle momentální hygienické situace 

 
Školka:     Bude upřesněno podle momentální hygienické situace 
 
Ubytování:    Zajištěno přímo v centru pro omezený počet zájemců. 
 

Popis Lůžka Počet Cena 1 noc/2 noci 
Chatka (vlastní spacák) 4 30 600 Kč/1200 Kč 

Hájenka s povlečením 12 1 3000 Kč/6000 Kč 
Srub s povlečením 5 7 1500 Kč/3000 Kč 

Osoba ve vlastním stanu, bydlíku, karavanu či automobilu 100 Kč/200Kč 
Ubytování objednávejte přes  ORIS - doplňkové služby. Chatky se objednávají jako celek lze se ubytovat již 
v pátek večer. Úhradu ubytování proveďte společně s vklady na výše uvedený bankovní účet pořadatele.                  

             Okolí Vidnavy a Černé Vody nabízí další možnosti ubytování dle vlastní volby.  
 
Parkování:  V těsné blízkosti centra. Poplatek 100 Kč/os. auto nebo 200 Kč/karavan za celý                                  

pobyt – bude vybírán při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů.  



 
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. 
 

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k 
informování veřejnosti o proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s   
fotografováním, oznamte to fotografovi. 
 

Funkcionáři:   Ředitel závodu –  Ruda Kolář 
Hlavní rozhodčí – Petr Sedláček 

                                       Stavitelé tratí –     Sobota - middle - Petr Jašek  
   Neděle -  long  -    Jirka Král 
 

Stránky závodu:                          http://www-tvorba.com/mcrmtbo2021 
 

Upozornění:                                V centru závodu je velmi slabý signál českých telefoních operátorů a nedá se zde 
platit platební kartou. Nejbližší bankomat je v Černé Vodě cca.12km autem. 

 
Informace:      Kontakt – rudolf.kolar@seznam.cz  tel.: 733 184 495 
 

    
 

                                                                                         
  Závod se koná s laskavým souhlasem: Lesů České republiky s.p., města Vidnavy, obce Velká Kraš,  
    AGROPARKL spol. s r.o., Rychlebské stezky. 

                
                Děkujeme. 
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