ROZPIS ZÁVODU
Mistrovství ČR v MTBO Štafet 2022
6. a 7. kolo ČP MTBO 2022

Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:

TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů

Datum a klasif. závodů: Sobota 18. června 2022 dopoledne:
6. závod ČP v MTBO - Middle
Sobota 18. června 2022 odpoledne:
Mistrovství ČR v MTBO Štafet
Neděle 19. června 2022:
7. závod ČP v MTBO - Long
Centrum závodu:

Cyklocamp pod Landštejnem, GPS: 49.0142567N, 15.2517842E

Kategorie:

Middle:
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
W11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B, M50, M60, M70
OPEN, MW10 (závodní trat značená fáborky s možností doprovodu),
Štafety:
Mistrovství ČR štafet se vypisuje v kategoriích M17, W17, M21 a W21.
Ve štafetě je povoleno hostování maximálně jednoho člena jiného klubu, hostování platí i
pro štafety veteránské.
MČR i veteraniáda je pouze pro klubové štafety skládající se ze závodníků registrovaných
do ČP.
Štafety nesplňující předchozí body se mohou zúčastnit závodu mimo soutěž.
Veteraniáda ČR štafet v kategoriích W40 a M40 (tříčlenné štafety; podmínkou startu je
věk 40 a vyšší u každého člena štafety).
Open – libovolné složení bez klubové příslušnosti, pohlaví i věku
Long:
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B, M50, M60, M70
OPEN, MW10 (závodní trat značená fáborky s možností doprovodu),
Předpokládaný čas vítěze a délky tratí dle platných Prováděcích pokynů MTBO

Informace:

V ORISu https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7152, nebo u ředitele závodu:
Zbyněk Pospíšek, tel. 605 204 216, pospisek.zbynek@seznam.cz
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě s ředitelem
závodu.

Přihlášky:

Prostřednictvím svazového přihlašovacího systému ORIS.
1. termín do 12. června 2022 do 23:59:59,
2. termín do 13. června 2022 do 23:59:59 – přirážka na vkladu 50%),
Pozdější přihlášky dle kapacitních možností pořadatele za příplatek 100%. To neplatí pro
kategorie MW10 a OPEN – tyto kategorie se mohou přihlásit i na místě za základní
startovné
Neregistrovaní a zahraniční závodníci použijí také přihlášení přes ORIS formou
jednorázové přihlášky

1

Vklady:
Kategorie

Middle

Štafety

Long

WM10/11/14

60,-

60,-

WM17/20

150,-

300,-

150,-

WM21/40/50/60

250,-

600,-

250,-

OPEN

100,-

300,-

100,-

Zapůjčení SIAC čipů: 50 Kč / závod (od neregistrovaných může být vybírána záloha 2000
Kč)
Zapůjčení běžných čipů: 50 Kč / závod (jen pro MW10, od neregistrovaných může být
vybírána záloha 1000 Kč)
Úhrada vkladů, ubytování a stravování bankovním převodem na níže uvedený účet TJ
Tesla Brno do 15.06.2022, po tomto termínu hotově na prezentaci, nebo s vytištěným
potvrzením o bankovním převodu.
Bankovní účet : 001003-1341726349/0800, v.s. = 22xxxx, kde xxxx značí číslo
oddílu dle adresáře ČSOS.
Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci v CZK, nebo v EUR.
Prezentace:

v centru závodu
Pátek 17.6. 19:00-21:00 hod
Sobota 18.6. 8:00-9:00hod
Neděle 19.6. 8:00-9:00hod

Start 00:

Sobota Middle:
Sobota Štafety:
Neděle Long
Kategorie Open

000 - 9:30 – intervalový
000 - 16:00 – hromadný ve vlnách
000 - 10:00 - intervalový
a MW10 startují na krabičku (čas bude upřesněn v pokynech)

Systém ražení:

Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident,
Kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení AIR+ (umožňuje ražení do
vzdálenosti 150 – 200 cm). Razit kontroly lze razit pouze pomocí SIAC čipů, kontroly
nemají dírku na čip. Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení cca
20ks AIR čipů za poplatek 50 Kč / závod.
Jedinou výjimkou bude kategorie MW10, kde použijeme běžné krabičky s dírou, bude
tedy možné i běžné SI čipy.
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát!

Parkování:

v centru závodu
Poplatek 100 Kč za víkend – bude vybíráno při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů.

Terén:

Středně členitý smíšený les České Kanady s velmi hustou sítí komunikací různé sjízdnosti
od lesních silniček a šotolin, přes úzké singlíky až po náročné měkké cesty, 550 –
725m.n.m.

Mapa:

měřítko:

1:10 000 pro Middle a Štafety, e=5m
1:15 000 pro Long, e=5m,

Mapy budou zpracovány dle mapového klíče klíč ISMTBOM 2022, stav 05/2022,
Podklad: Stávající mapy pro MTBO z r. 2012 a mapa pro OB z r. 2021, , hlavní kartograf
Martin Štěpánek
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Vzdálenosti:
Centrum – Start Middle

do 5 km, bude upřesněno v pokynech

Centrum – Cíl Middle

do 5 km, bude upřesněno v pokynech

Centrum – Start Cíl Štafety

0m

Centrum – Start Long

do 5 km, bude upřesněno v pokynech

Centrum – Cíl Long

0m

Stravování:
Pátek

večeře pátek
večeře pátek

polévka
guláš + knedlík

50 Kč
120 Kč

Sobota

snídaně sobota
oběd sobota
oběd sobota
oběd sobota
oběd sobota
večeře sobota
večeře sobota
večeře sobota

formou bufetu
100 Kč
polévka
50 Kč
ovocné knedlíky s tvarohem
120 Kč (150 Kč s pol.)
kuřecí směs + rýže
120 Kč (150 Kč s pol.)
špagety + masová směs
120 Kč (150 Kč s pol.)
masové koule rajská omáčka + knedlík 120 K.
kuřecí řízek + brambory
120 Kč
rizoto + sýr
120 Kč

Neděle

snídaně neděle
oběd neděle
oběd neděle
oběd neděle
oběd neděle

formou bufetu
polévka
kuře na paprice + těstoviny
vepřový řízek + brambory
ovocné knedlíky

100 Kč
50 Kč
120 Kč (150 Kč s pol.)
120 Kč (150 Kč s pol.)
120 Kč (150 Kč s pol.)

Požadavky na stravování zadávejte v přihláškovém systému ORIS u sobotního závodu middle. Úhradu proveďte na účet společně se vkladem.
Další možnosti stravování - volný prodej v centru závodu od pátečního večera do
skončení závodů.
Ubytování:

Chatky a pokoje v budově s povlečením www.cyklocamp.cz
K dispozici jsou:
počet

cena - chatka, pokoj

- Chatky 4 lůžkové

25

1.000,- Kč/noc

- Chatky 5 lůžkové

25

1.200,- Kč/noc

- Pokoje v budově 4 lůžkové

19

1.000,- Kč/noc

Karavany
Stany

350,- Kč/noc + 150,- Kč/noc, připojení k el. proudu
osoba

100,- Kč/noc

Je možná pouze rezervace celých chatek nebo pokojů. Do 6.6.2022 bude
možná rezervace chatek na dvě noci pá-ne. Po tomto termínu budou zbylé
ubytovací kapacity nabízeny i na jednu noc.
Veškeré rezervace ubytování provádějte přes ORIS v doplňkových službách u sobotního
závodu - middle.
Ubytování musí být uhrazeno do 6.6.2022 jinak bude rezervace zrušena. Pokud vznikne
rezervace ubytování po 6.6.2022 bude provedena úhrada ubytování společně s vklady a
platbou za stravování na výše uvedený bankovní účet pořadatele.

Dětská školka:

Bude k dispozici v centru závodu. Předběžný požadavek na umístění ratolestí uveďte
v rámci doplňkových služeb v přihláškovém systému.
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Protesty:

v písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu se vkladem 200,-Kč.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO pro rok
2022.
Právo startu se řídí Prováděcími pokyny k soutěžím MTBO v ČSOS 2022.

Omezení:

Ode dne vydání tohoto rozpisu platí omezení vstupu do prostoru závodu v souladu s
ustanovením bodu 11 odst. 3 a 5 platných pravidel MTBO. Prostor závodu se nachází
mezi obcemi Staré Město pod Landštejnem, Kadolec, Stálkov, Stoječín, Matějovec,
Rožnov a Landštejn viz. https://mapy.cz/s/magolepobo

Upozornění:

Platí přísný zákaz jízdy mimo cesty. Nedodržení bude důvodem k diskvalifikaci. Bližší
informace budou upřesněny v pokynech k závodům. Les je velmi často navštěvován
pěšími i cykloturisty, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech.
Technický stav kol bude pořadatelem kontrolován ve startovním koridoru u kategorií
MW10, MW11, MW14 a MW17. 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 výsledku na webu
závodu, v informačním systému 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 c. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále
zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z
vyhlašování výsledku, z průběhu závodu, dojezdu do cíle apod. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodů:

Zbyněk Pospíšek, tel. 605 204 216

Hlavní rozhodčí:

Martin Štěpánek, tel. 603 565 603

Stavitelé tratí:

Marek Pospíšek – Middle
Martin Štěpánek – Štafety
Martin Ševčík – Long

Schvalovací doložka:

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 12.05.2022

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p. a obce Nová Bystřice.
Zbyněk Pospíšek
ředitel závodu

Martin Štěpánek
hlavní rozhodčí
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