ROZPIS
6. - 8. ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU MTBO
MČR MTBO ve sprintu
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:

Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:

OK Rakovník z.s. (JES)

DATUM A TYP ZÁVODU:

21. 8. 2021 - middle, intervalový start, 00 = 10:00 h (6. závod ČP)
21. 8. 2021 - sprint, intervalový start, 00 = 16:00 h (MČR + 7. závod ČP)
22. 8. 2021 - long, intervalový start, 00 = 10:00 h (8. závod ČP)

CENTRUM ZÁVODU:

ATC Jesenice, okr Rakovník, GPS: 50.0895536N, 13.4775503E.

MAPY:

middle: SVATÝHUBERT, 1: 10 000, ekvid. = 5 m, stav duben 2021
sprint: SVATÝ HUBERT, 1: 7 500, ekvid. = 5 m, stav červenec 2021
long VIKLAN 1: 15 000, ekvidistance = 5 m, stav duben 2021

TERÉN:

Hustá síť dobře sjízdných komunikací a cest. Terén sobota mírně zvlněný, v
nadm. výšce 520 – 600 m. n. m. Převážná většina prostoru stejná jako při
ČP MTBO 2017. Neděle podobné jako sobota, většina tratí v PR Krtské
skály v nadm. výšce 450 – 520 m. n. m.

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
KATEGORIE MČR SPRINT: WM17, WM20, WM21E,
VETERANIÁDA SPRINT:
W40, M40A, WM50, WM60, M70
Podmínky účasti se řídí prováděcími předpisy MTBO pro rok 2021
PŘIHLÁŠKY:
Do
15.
8.
2021
přes
přihlašovací
systém
ORIS
http://oris.orientacnisporty.cz Přihlášky pro neregistrované provádějte v povinném formátu ČSOS přes email: bilymilan@volny.cz Přihláška je platná až po potvrzení pořadatelem. uveďte i požadavek na
zapůjčení SI. Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusejí být zařazeni do startovní listiny. Přihlášky
po termínu dle možností pořadatele s příplatkem 50%, kategorie Open 200,- Kč.
Vzor: JET6104·M21C·······0000313888·Novák·Jaromír
VKLADY A ÚHRADA:

Kategorie
WM 10, 11, 14
WM 17, 20
WM 21, 40, 50, 60, 70
Open

middle
60,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
100,- Kč

sprint
60,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
100,- Kč

long
60,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
100,- Kč

Veškeré platby zasílejte na účet OK Rakovník 2401366408/2010 (Fio Banka, a. s.), jako variabilní
symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS.
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 150 Kč za víkend ve stánku Sporticus. Rezervace provádějte prostřednictvím e-mailu
mirek.kalina@sporticus.cz nejdéle do středy 18. 8. 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 ATC Jesenice a okolí. Upřesněno bude v pokynech.
PREZENTACE:

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

VZDÁLENOSTI:
sobota middle
sobota sprint
neděle long
centrum – start
do 6 000 m (100m) do 4 000 m (100m) do 3 500 m
centrum – cíl
do 3 000 m
do 4 000 m
do 2 000 m
centrum – parkoviště
do 200 m
do 200 m
do 200 m
cesta na start middle a long nepovede kolem cíle (pouze sprint jsou blízko sebe)
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.
PARKOVÁNÍ:
Parkování v centru dle pokynů pořadatelů na určených parkovacích
plochách, bude vybírán poplatek dle ceníku ATC Jesenice.

Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč nejpozději do jedné
hodiny po uzavření cíle. Pozdější možnosti, viz. Pravidla a Prováděcí pokyny MTBO.
PROTESTY:

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

Zajištěno přímo v centru. Chatky přes pořadatele (velmi omezené množství
díky přesunutým termínům závodů). Na stany a karavany místa dost - domluvte sami přímo u správce
kempu. Nejlépe přes email: atcjesenice@seznam.cz. Ceny a další Informace najdete na:
http://www.atcjesenice.cz/atc-jesenice/. Do zprávy je zapotřebí napsat, že jste účastníky orientačních
závodů MTBO. Tel.: 608 029 189 – jen v pracovní době.
UBYTOVÁNÍ:

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
explicitně fotografovi.
FUNKCIONÁŘI:

Ředitel závodu Hlavní rozhodčí Stavitelé tratí -

Pavel Otta
Robert Urbaník
SO- Petr Bílý, NE- Milan Bílý

INFORMACE:

Kontakt -

bilymilan@volny.cz

STRÁNKY ZÁVODU:

OK Rakovník (webnode.cz)

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA:

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 26. 6. 2021

ORIS:

ORIS - Český svaz orientačních sportů (middle)

ORIS - Český svaz orientačních sportů (sprint)
ORIS - Český svaz orientačních sportů (long)
Akce je pořádána za finanční podpory města Rakovník a města Jesenice:
https://www.mesto-rakovnik.cz/

Oficiální stránky Města Jesenice okr. Rakovník

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky s.p., města Jesenice, obce Krty, obce Velečín,
obce Pastuchovice, obce Velečín, obce Drahouš a obce Žďár. Děkujeme.

