Haven MČR + ČP MTBO
Pokyny
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Technické provedení
SNS Smržovka - MTBO team (www.sns.cz)
Typ závodu

•
•

Sobota 4.9.2010 - Free Order (volné pořadí kontrol) - Mistrovství ČR + 14. závod ČP MTBO 2010
Neděle 5.9.2010 - Middle (krátká trať) - 15. závod ČP MTBO 2010

Centra závodů

• Sobota 4.9.2010 - Jablonec nad Nisou, pod sjezdovkou Dobrá Voda ( GPS: 50°42'39"N, 15°9'38"E )
• Neděle 5.9.2010 - Lučany nad Nisou, Základní škola, zároveň ubytování ( GPS: 50°44'30"N, 15°13'27"E )
(přehledová mapka)

Parkování
při parkování dbejte pokynů pořadatelů. 50 Kč za auto, platí na oba dny.
Prezentace

Start

•

Pátek 3.9.2010, 19:00 – 21:00, Lučany nad Nisou, Základní škola (pouze ubytování)

•
•

Sobota 4.9.2010, 10:00 - 12:00, Jablonec nad Nisou, pod sjezdovkou Dobrá Voda

•
•

Sobota: 00 = 13:00, intervalový start

Neděle 5.9.2010, 8:00 - 9:00, Lučany nad Nisou, Základní škola (zároveň ubytování) (mapka)

Neděle: 00 = 10:00, intervalový start

Vzdálenosti
Centrum Sobota – Parkování : 0 - 300m
Centrum Sobota – Start : 1,5km (téměř po rovině, značeno modrobílými fáborky)
Centrum Sobota – Cíl : 0m
Centrum Sobota – Ubytování (Centrum Neděle) : 7500m
Ubytování – Vyhlášení Sobota a bikeparty : 250m
Centrum Neděle – Parkování : v centru
Centrum Neděle – Start a cíl : 3,5km (docela do kopce, značeno modrobílými fáborky)
Terén
kopcovatý s množstvím cest, technicky náročné sjezdy, buďte velmi opatrní!
Startovní čísla
jsou shodná pro oba dny, budou vybírána v cíli po nedělním závodě. Prosíme vracejte čísla závodníků kteří
nakonec nezávodí.
Mapy
Sobota – Pět mrtvejch pod Kytzbýlem, 1:15000, E 5m, (stav 07/2010, rozměr A4, mapový klíč pro MTBO 2010):
Kategorie H20, H21A, H21E mají výměnu map na kontrole číslo 99, kterou v prvním kole před výměnou razí jako
poslední a která je na mapě označena jako cíl. Nezapomeňte orazit kontrolu!
Neděle – MidliTo!,1:15000, E 5m, (stav 07/2010, rozměr A4, mapový klíč pro MTBO 2010):
Kategorie H20, H21A a H21E mají červenými fáborkami značený povinný úsek kolem zakázaného prostoru
biatlonové střelnice mezi kontrolami č. 138 a 124. Nepřehlédněte kontroly a nezapomeňte je orazit.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, odevzdávají se v cíli a jejich výdej bude oznámen spíkrem.

Tratě
Sobota 4.9.2010 - Free Order (volné pořadí kontrol)

Neděle 5.9.2010 - Middle (krátká trať)

kategorie – délka možná ideálního postupu – počet kontrol

kategorie – délka (vzdušně) – počet kontrol

D14
D17
D20
D21
D21E
D40
D50

6,5 km
7,6 km
11,4 km
11,4 km
14 km
10 km
7,6 km

11 kontrol
13 kontrol
15 kontrol
15 kontrol
18 kontrol
14 kontrol
13 kontrol

D14
D17
D20
D21
D21E
D40
D50

3,7 km
4,5 km
6,3 km
6,3 km
7,8 km
4,5 km
3,7 km

9 kontrol
14 kontrol
12 kontrol
12 kontrol
16 kontrol
14 kontrol
9 kontrol

H14
H17
H20
H21A
H21B
H21C
H21E
H40
H50

6,5 km
11,2 km
17,7 km
17,7 km
12,3 km
11,2 km
24,8 km
13,4 km
12,3 km

11 kontrol
17 kontrol
25 kontrol
25 kontrol
17 kontrol
17 kontrol
30 kontrol
22 kontrol
17 kontrol

H14
H17
H20
H21A
H21B
H21C
H21E
H40
H50

3,7 km
5,3 km
8,0 km
8,0 km
6,5 km
5,2 km
9,2 km
5,3 km
4,5 km

9 kontrol
10 kontrol
17 kontrol
17 kontrol
13 kontrol
9 kontrol
20 kontrol
10 kontrol
14 kontrol

6,5 km

11 kontrol

P (příchozí)

3,7 km

9 kontrol

P (příchozí)

předpokládaný čas vítězů jednotlivých kategorií dle soutěžního řádu.
Občerstvení
Na sobotní výměně map bude občerstvení / pití (ionťák) a bude možné si na ni nechat průběžně ze startu posílat
vlastní občerstvení (bidony). Občerstvení bude také v centru obou dnů.
Systém ražení kontrol
elektronické SportIdent, na startu je nutné vymazat a zkontrolovat vymazání čipu, v cíli se razí cílová jednotka!

Zapůjčení SI čipu 40 Kč/den na prezentaci. Po neregistrovaných závodnících bude požadována
záloha 750 Kč. Při poruše SI jednotky na kontrole razí závodník kleštěmi do mapy. V případě odcizení kontroly
si vemte malý lísteček pohozený v místě kontroly a v obou případech upozorněte pořadatele.
Časový limit
v sobotu 240 minut, v neděli 100 minut.
Předpis a upozornění
závodí se dle platných pravidel soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO. Na trati se budou pohybovat
rozhodčí, kteří budou kontrolovat zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo cesty musí závodník své
kolo nést. Dále samozřejmě platí zákaz pohybu po soukromých pozemcích (v mapě tmavě žlutozelená barva) a
také po loukách (sytě žlutá barva), krom vyznačeného cílového koridoru sobotního dojezdu po sjezdovce.
Porušení pravidel MTBO se trestá diskvalifikací.
Sobota:
Cestou na start sobotního závodu budete přejíždět silnici první třídy hned za značkou začátek města, kde má
většina řidičů problém s dodržením předepsané rychlosti. Na start jezděte po cyklostezce za svodidly.
V rámci sobotního závodu budete využívat části silnic III. třídy.
Při sobotním volném pořadí kontrol nelze zamezit jízdě v protisměru, dbejte tedy zvýšené opatrnosti!
Jezděte na cestách vpravo a myslete na to, že za každou zatáčkou může být protijezdec.
Neděle:
Start a cíl jsou na stejném místě (3,5km od nedělního centra). Na startu si tak můžete nechat věci na převlečení,
které si vyzvednete cestou z cíle.
Při přesunu na start a z cíle nedělního závodu budete využívat také silnici I. třídy skrze obci Lučany a dál silnici
III. třídy mimo obec.
V úseku skrz obec Lučany probíhá rekonstrukce silnice a jsou zde semafory, takže se může stát, že budete čekat
poměrně dlouho na červené, která se nedá objet. Nechejte si o deset minut více při cestě na start.
Nebezpečné sjezdy nebudou na trati značeny!
Buďte ohleduplní na ostatní závodníky a také na civilisty v lese, je houbařská sezóna.
Dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu a obecně platné právní předpisy.
Obě centra jsou v blízkosti velkého města, buďte ostražití na svá kola.

Výsledky
předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky s mezičasy na webu závodu.
Vyhlášení vítězů a bikeparty
MČR a ČP v sobotu po 20:00 – v sokolovně v Lučanech nad Nisou (v těsné blízkosti ubytování), následovat bude
večerní bikeparty se soutěžním programem o ceny za 10 000,- a DJ Rapel.

Před sobotním vyhlášení vítězů na bikeparty HAPPY 30 MINUTES na pivo ROHOZEC za 10,Nedělní ČP ihned po ukončení závodu cca. po 14:00.
Technická kontrola
bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie P, HD14, HD17. Šíře plášťů kol
ostatních kategorií musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu.
Jury
předpokládané složení jury: Jana Faltejsková, Miroslav Rygl, Eda Folprecht.
Mytí kol a závodníků
na vyznačených místech.
Ubytování
třídy základní školy v Lučanech. Prosíme dbejte na čistotu. V neděli prosíme o vyklizení tříd do 11:00.
Stravování
•

•
•

Restaurace v sobotním centru
Bar a bufet na večerní bikeparty – zapečené toasty, klobásy, párky, hermelín... pivo ROHOZEC,

točená kola a výběr míchaných koktejlů
Královská snídaně a bufet přímo v ZŠ během neděle od 7:00 – výběr čerstvého sladkého pečiva

První pomoc
po oba dny v cíli.
Protesty
písemně hlavnímu rozhodčí s vkladem 200 Kč.
WC
v centru závodu. Po oba dny nebudou WC na startu!
Další služby
Úschovna kol : zamykatelné šatny ZŠ, v sobotu se budou zamykat ve 20:00. V neděli budou otevřené od 8:00.
Hlídání dětí : při prezentaci nahlaste své děti do dětské školky
Vysvětlení pro PŘÍCHOZÍ : ve 12:00 v sobotním centru u prezentace
Funkcionáři
Honza Svoboda - ředitel závodu
Věrka Pařízková - hlavní rozhodčí
Honza Svoboda (FreeOrder) a Petr Lukavec (Middle) - stavitelé tratí
Informace

http://mtbo2010.sns.cz/ | mtbo2010(zavináč)sns.cz

