ROZPIS
11. a 12. kolo Poháru a Mistrovství České republiky v MTBO
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO

Pořádající subjekt:

MTBO Racing team Hradec Králové, z.s. (XHK)

Datum:

3. – 4. 9. 2022

Centrum:

Autokemp Stříbrný rybník, Hradec Králové – Malšova Lhota
GPS: 50°12'12.008"N, 15°53'35.007"E

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Lukáš Chmelař
Hlavní rozhodčí: Martina Lamichová
Stavitelé tratí: Jan Jiran, Marek Jedlička,

Druh závodu:

pá 2. 9. – noční sprint
so 3. 9. - 11. kolo Českého poháru a Mistrovství České republiky – Long
ne 4. 9. - 12. kolo Českého poháru a Mistrovství České republiky – Middle

Závodní kategorie: W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B , M50, M60, M70
MW10 (systém závodu bude upřesněn v pokynech)
OPEN (trať pro příchozí)
Noční sprint – dlouhá/krátká
-

Registrace prostřednictvím systému ORIS v rámci doplňkových služeb
u sobotního závodu

Předpokládaný čas vítěze a délky tratí dle platných Prováděcích pokynů
MTBO
Vklady:

Kategorie
WM10/11/14
WM17/20

Middle
60,150,-

Long
60,150,-

WM21/40/50/60
OPEN

250,100,-

250,100,-

Noční sprint – všichni 50 Kč
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 MTBO Racing team Hradec Králové do 31.08.2022, po tomto termínu
hotově na prezentaci, nebo s vytištěným potvrzením o bankovním převodu.
Bankovní účet: 2700961979/2010, v.s. = xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu
dle adresáře ČSOS.
Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci v CZK.
Přihlášky:

Přes přihláškový systém ORIS
1. termín do: 21. 8. 2022 do 23:59:59
2. termín do: 28. 8. 2022 do 23:59:59
3. termín do: 30. 8. 2022 do 23:59:59 – přirážka na startovném
100%
Pozdější přihlášky dle 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.
Případné dotazy ohledně přihlašování směřujte na xhkmtbo@gmail.com
Prezentace:

V centru závodu:
pátek 2. 9. 2022 : 18:00 - 21:00
sobota 3. 9. 2022 : 8:00 - 9:30
neděle 4. 9. 2022 : 8:00 - 9:30

Start:

Pátek: 21:00 – 22:00 (na krabičku)
Sobota: 11:00 intervalový
Neděle: 10:00 intervalový
Kategorie OPEN a MW10 startuje na krabičku, časové rozmezí bude
upřesněno 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 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!

Vzdálenosti:

Orientační vzdálenosti:
Centrum – Ubytování: 0 m
Sobota:

Centrum – Start: do 5000 m
Cíl – Centrum: do 1000 m
Neděle:
Centrum – Start: do 5000 m
Cíl – Centrum: do 3000 m
Terén:

Příměstský les s velmi hustou sítí komunikací. Členitost terénu odpovídá
typické rovinaté krajině okolo Hradce Králové, ale i mírný kopeček se najde.

Mapy:

Pátek: 1:7 500, e-5m, stav červenec 2022
Sobota: 1: 15 000, e-5m, stav červenec 2022
Neděle: 1: 10 000, e-5m, stav červenec 2022
Mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2022, stav 07/2022
Staré mapy prostoru: Cesta myslivců (2015), Hradecká placka (2012),
Hradecká placka II (2015), Marokánka (2012), Odpočívej v pokoji (2015)

Ubytování:

Chatky a ubytování zajištěné pořadatelem:
Typ
ubytování

Počet lůžek

Počet
objektů

Cena za 2
noci

Cena za 1
noc

Chatky

10

13

5550 Kč

4200 Kč

Mobilní
domy

4

7

3660 Kč

2760 Kč

Malý
trampový
stan

4

10

2460 Kč

1260 Kč

Velký
trampový
stan

6

2

3290 Kč

1690 Kč

(stany jsou vybaveny elektřinou, postelemi a lednicí)
Informace o ubytování naleznete na stránkách kempu:
https://www.kempstribrnyrybnik.cz/
Objednávky v systému ORIS v rámci doplňkových služeb u sobotního závodu.
Je možná pouze rezervace celých chatek nebo pokojů. Do 21. 8.2022
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.
Možnosti ubytování ve vlastním stanu/obytném voze nutno rezervovat
přímo s kempem (tento druh ubytování pořadatel nezajišťuje!)

https://www.kempstribrnyrybnik.cz/

Recepce je otevřena do 22:00!!!

Parkování

Ubytování v centru závodu za poplatek 100 kč/noc (bude vybíráno při
příjezdu).
Parkování neubytovaných závodníků na veřejných parkovištích v blízkosti
centra závodu. Bude upřesněno v pokynech.

Školka

Bude zajištěna v centru závodu

Protesty

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

Úschovna kol:

Bude zajištěna. (Pá – So a So – Ne) – otevřena bude v konkrétní časy (bude
upřesněno v pokynech)

Technická kontrola: Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie
OPEN, MW11, M/W14 a M/W17. Šíře plášťů kol všech závodníků musí být
minimálně 1,5".
Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo
připuštěn ke startu).
Informace:

stránka závodu: Facebook, Long, Middle
e-mail: lukas.chmelar48@gmail.com
tel.: 737 243 948 (Lukáš Chmelař)
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě
s ředitelem závodu.

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.

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, z průběhu
závodu, dojezdu do cíle ap. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to explicitně fotografovi.

Schvalovací
doložka:

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p. a města Hradec Králové.

