TZ: Haven MČR + ČP MTBO
Jablonec nad Nisou, 4.-5.9.2010
Po dlouhých sedmi letech (1999 a 2001 Smržovka, 2003
Jablonec n.N.) se za podpory sponzorů a pořadatelského
úsílí klubu SNS Smržovka (www.sns.cz) vrací kolotoč
Českého poháru MTBO do okolních lesů Jablonce nad
Nisou. Sobotní závod ve volném pořadí startuje ve 13:00,
závodit se bude mezi Jabloncem, Rádlem a Dobrou
Vodou s centrem a dojezdem po sjezdovce Dobrá Voda. Nedělní krátká trať v lokalitě Mšeno Břízky startuje v 10:00 z Jindřichova, kde bude také cíl. Centrum závodů je na ZŠ Lučany. Sobotní
závod pohárového víkendu je navíc mistrovstvím ČR ve volném pořadí kontrol (FreeOrder). O
mistrovské tituly se porve přes třista o-bikerů včetně závodníků z Polska a Německa. Účastnit se
bude také česká reprezentace včetně letošních bronzových medailistů z mistrovství světa v
Portugalsku (štafeta mužů Laciga - Lauerman – Pospíšek a žen Chudíková - La Carbonara Tichovská, která byla navíc třetí ve sprintu). Na trati bohužel neuvidíme loňského mistra ČR na této
trati Martina Ševčíka, který se bohužel kvůli zranění MS neúčastnil. Nástrahy jabloneckých tratí
neokusí ani na MS vážně zraněná Hanka Doležalová a několikanásobná světová šampionka
Rakušanka Míša Gigon, která jezdí za domácí TJ Teslu Brno a která v minulém týdnu dokončila
náročný desetietapový MTB závod Mongolia Bike Challenge s náročnými čtrnáctisty kilometry.
Tituly tedy získají vítězové hlavních elitních kategorií a také vítězové kategorií juniorských,
slavnostní vyhlášení a oslava vítězů proběhne v sobotu po dvacáté hodině v sokolovně v
Lučanech.

MTBO pro příchozí
Orientační závod na horských kolech (MTBO - mountain bike orienteering) si budou moci také
vyzkoušet bikeři v kategorii Příchozích. Pro ně bude po prezentaci zhruba ve 12 hodin krátké
vysvětlení, kde se budou moci zeptat na všechny nejasnosti. Možnost se přihlásit je jak
elektronicky přes stránky závodu (http://mtbo2010.sns.cz), tak i na místě v den závodu do 12:00
pod sjezdovkou Dobrá Voda, případně v neděli do 9:00 v ZŠ Lučany.

Co je to MTBO
MTBO – MountainBike Orienteering, neboli bikový orienťák, je disciplína,
kdy závodníci musí krom fyzických předpokladů zapojit také práci s mapou,
a tak krom orientace v terénu také přemýšlet nad nejvhodnější volbou
postupů mezi jednotlivými kontrolami.
Závodníci jsou rozděleni do věkových a výkonnostních kategorií. Od juniorských, přes elitní až po
ostřílené veteránské.
Český svaz orientačních sportů (ČSOS), respektive jeho sekce MTBO, eviduje více jak 600
registrovaných sportovců.
Více informací o tomto sportu najdete na stránkách www.mtbo.cz

O pořádajícím teamu SNS Smržovka
SNS Smržovka (www.sns.cz) je oddíl s dlouholetou úspěšnou historií ve sportu zvaném MTBO
(orientační závody na horských kolech).
Účastníme se pravidelně všech závodů Českého Poháru v MTBO.
Máme celou řadu úspěchů jak právě v ČP (kde ELITNÍ licenci pro příští sezonu mají čtyři muži a tři
ženy z našeho 20ti členného oddílu), tak i v dalších nepohárových závodech s mapou. Krom
MTBO se účastníme také MTB a silničních maratonů a časovek, triatlonů či jiných sportovních
akcí, téměř každý víkend téměř po celý rok.

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

Kontakt pro média
Iva Jakoubová, 723 069 177, skola.abc(zavináč)centrum.cz

Ředitel závodů
Honza Svoboda, 607 171 391, honza.svoboda(zavináč)cyklodres.cz

