ROZPIS ZÁVODU
16. a 17. kolo ČP MTBO a Mistrovství ČR v MTBO družstev 2022
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Technické provedení: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň
Datum a druh závodů: Sobota 1. října 2022 dopoledne: 16. závod ČP v MTBO - middle
Sobota 1. října 2022 odpoledne: 17. závod ČP v MTBO - sprint
Neděle 2. října 2022: Mistrovství ČR v MTBO družstev
Centrum závodu:

Sobota 1. října 2022 dopoledne: Kyšice-louka, 8km V od Plzně
Sobota 1. října 2022 odpoledne: Plzeň-Bílá hora www.restauracevhaji.cz
Neděle 2. října 2022: Třemošná u Plzně https://mapy.cz/s/kojolemoja

Kategorie ČP Middle a Sprint:
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),
Kategorie Mistrovství ČR družstva:
MW17, MW21, MW40, OPEN
Ve družstvu je povoleno hostování dle platných Prováděcích předpisů MTBO 2022.
Družstva nesplňující předchozí body se mohou zúčastnit závodu mimo soutěž.
Předpokládané časy vítěze a délky tratí dle platných Prováděcích pokynů MTBO.
Přihlášky:

Prostřednictvím svazového přihlašovacího systému ORIS.
1. termín do 25. září 2022 do 23:59:59,
2. termín není – PŘIHLAŠTE SE VČAS, nebo na místě!
Přihlášky po termínu dle možností pořadatele za příplatek 100%, kromě MW10 ty se mohou
přihlásit i na místě za základní startovné.
Neregistrovaní a zahraniční závodníci použijí také přihlášení přes ORIS formou jednorázové
přihlášky.

Vklady:

Kategorie

Middle

Sprint

Družstva

WM10/11/14

60,-

60,-

WM17/20

150,-

150,-

MW17 500,-

WM21/40/50/60

250,-

250,-

MW21 a MW40 1000,-

OPEN

100,-

100,-

OPEN 1000,-

Zapůjčení SIAC čipů si závodníci zajišťují sami u fy. www.sporticus.cz
Zapůjčení běžných čipů: 50 Kč / závod (jen pro MW10 a OPEN).
Úhrada:

vkladů, ubytování a stravování bankovním převodem na níže uvedený účet do
28.09.2022, po tomto termínu hotově na prezentaci, nebo s vytištěným potvrzením o
bankovním převodu.
Bankovní účet : 2601203427/2010, v.s. = xxxx (číslo oddílu dle adresáře ČSOS).
Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci v CZK, nebo v EUR.
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Prezentace:

v jednotlivých centrech závodů
Sobota 1.10.

8:00-9:00 hod

Sobota 1.10.

14:00-15:00 hod

Soupisky družstev zadávejte v ORISU do soboty 18:00
Neděle 2.10.
Start 00:

8:30-9:00 hod

Sobota Middle

9:30 – intervalový

Sobota Sprint

15:30 – intervalový

Kategorie Open a MW10 startují na krabičku (čas bude upřesněn v pokynech)
Neděle Družstva

10:00 – hromadný ve vlnách

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 kategorie MW10 a OPEN budou použity krabičky s
dosahem 20-50cm s možností kontaktního ražení (Mají dírku). 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:

Krásné plzeňské terény, na které se těšíte :-)

Mapa a měřítko:

1:10 000 pro Middle a Družstva, e=5m
1:7 500 pro Sprint, e=5m
Mapy budou zpracovány dle mapového klíče klíč ISMTBOM 2022, stav 09/2022

Vzdálenosti:

Centrum – start/cíl Middle do 2 km, bude upřesněno v pokynech
Centrum – start/cíl Sprint do 5 km, bude upřesněno v pokynech
Centrum = Start/Cíl Družstva

Stravování:

Sobota dopoledne neorganizováno, doporučujeme www.podlipou-pivovar.cz
Sobota odpoledne a večer v centru: www.restauracevhaji.cz
Guláš s chlebem a polévka vývar - zadejte zájem v ORISu zájem, ať víme kolik navařit, platí
se na místě, dále Plzeňské pivo G10, P12 a nefiltr ještě za nezdražené ceny!
Neděle ráno, možnost objednání snídaně - zadejte zájem v ORISu !
Neděle v centru: něco bude

Ubytování:

1) Karavany, stany a spaní v autě v areálu www.restauracevhaji.cz 100Kč/osobu - zadávejte v ORISu
2) Ve spacáku v tělárně Sokolovna Bílá hora, kde je též úschovna kol, 400m od restaurace
cena 100Kč/osobu - zadávejte v ORISu – kdo se dřív přihlásí, tak spí!
3) hotelový typ www.prokopavkaplzen.cz zamluvené pro účastníky MTBO za výhodné ceny !
Hotel disponuje 20 jednolůžkovými, 23 dvoulůžkovými pokoji.
Domluvená cena:
600 Kč / osoba / noc na lůžku
(Standardní cena jednolůžkového pokoje činí 990 Kč, dvoulůžkového 1390 Kč).
V případě zájmu lze ubytovat na jednolůžkovém pokoji další osobu na vlastní karimatce, a to
za poplatek 100 Kč / osoba / noc.
Požadavky na rezervace SI ZAŘIĎTE SAMI na e-mailu: info@prokopavkaplzen.cz
POZOR rezervováno do 18.9.2022, do předmětu e-mailu uvést „Ubytování MTBO“.
K ubytování lze přiobjednat snídani v ceně 150 Kč / osoba.
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Vyhlášení a večírek:

V centru odpoledního závodu od 19:00 v sálu www.restauracevhaji.cz
Vyhlášení sobotních závodů Českého poháru
Vyhlášení ČP MTBO 2022 – vyhlašuje předseda sekce MTBO
K poslechu a pařbě zahraje nějaká kapela.

Dětská školka:

Bude k dispozici v centru závodu.

Protesty:

Písemnou formou hlavnímu rozhodčímu spolu se vkladem 200,-Kč.

Předpis:

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

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.

Informace:

V ORISu, nebo u ředitele závodu: Ondřej Hašek, hasa69@seznam.cz
Provozování prodejní činnosti pouze po předchozí domluvě s ředitelem závodu.

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 všech závodů:

Ondřej Hašek, hasa69@seznam.cz

Hlavní rozhodčí / stavitelé tratí:
Middle

Robert Anděl

/ Jan Hasman

Sprint

Martin Les

/ Ondřej Hasman

Družstva

Ondřej Vodrážka

/ Tomáš Kamaryt

Schvalovací doložka:
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 31.08.2022
Poděkování za podporu:
Závod se koná s laskavým souhlasem Správy veřejného statku města Plzně, Města Třemošná,
obcí Kyšice, Letkov a Zruč-Senec
Statutárnímu Městu Plzeň za poskytnutí dotace na sportovní akci.
Stavební společnosti Swietelsky za poskytnutí dotací na ceny pro vyhlášené závodníky.

