POKYNY
Pořadatel:
Český svaz orientačních sportů
Technické provedení:
VŠTJ Ekonom Praha, oddíl orientačního běhu
Datum:
29. – 30. května 2010
Centrum:
Seletice (okres Nymburk), fotbalové hřiště
Typ závodu:
Sobota – 29.5.2010 – Klasická trať (long) – Mistrovství ČR + 7. závod ČP MTBO 2010
Neděle – 30.5.2010 – Krátká trať (middle) – 8. závod ČP MTBO 2010
Prezentace:
Pátek 28.5.2010
Sobota 29.5.2010
Neděle 30.5.2010

19:00 – 20:00 v centru závodu
9:00 – 11:00 v centru závodu
8:00 – 9:00 v centru závodu

Parametry tratí:
D14
D17
D20
D21
D21E
D40
D50
H14
H17
H20
H21A
H21B
H21C
H21E
H40
H50
P

Sobota
7,8 km, 8 kontrol
10,5 km, 10 kontrol
11,5 km, 12 kontrol
11,5 km, 12 kontrol
15,5 km, 15 kontrol
10,5 km, 10 kontrol
10,5 km, 10 kontrol
7,8 km, 8 kontrol
12,9 km, 12 kontrol
20,0 km, 17 kontrol
20,0 km, 17 kontrol
17,0 km, 13 kontrol
15,5 km, 11 kontrol
27,7 km, 23 kontrol
14,9 km, 14 kontrol
12,9 km, 12 kontrol
7,1 km, 8 kontrol

Neděle
4,9 km, 10 kontrol
6,6 km, 12 kontrol
7,5 km, 14 kontrol
7,5 km, 14 kontrol
8,5 km, 14 kontrol
6,6 km, 12 kontrol
6,6 km, 12 kontrol
4,9 km, 10 kontrol
7,1 km, 13 kontrol
10,1 km, 14 kontrol
10,1 km, 14 kontrol
8,7 km, 15 kontrol
8,3 km, 14 kontrol
10,6 km, 16 kontrol
7,8 km, 14 kontrol
7,1 km, 13 kontrol
6,5 km, 12 kontrol

Délky tratí jsou uvedeny vzdušně. Převýšení je minimální.
Předpokládaný čas vítězů se řídí Prováděcími pokyny k soutěžím ČSOS v MTBO 2010.
Start:
Sobota
Neděle

00 = 12:00, intervalový start
00 = 10:00, intervalový start

Vzdálenosti:
Centrum – Ubytování : 0 m
Centrum – Parkování: 0 – 400 m
Centrum – Cíl: 0 m (oba dny)
Sobota: Centrum – Start: 3250 m (cesta na start je značena modrobílými fáborky)
Neděle: Centrum – Start: 500 m (cesta na start je značena modrobílými fáborky)

Mapa:
Sobota – Svatojiřský les, měřítko 1:20000, E 5m, formát A3, pro některé kategorie formát A4
Neděle – Seletické lesy, měřítko 1:15000, E 5m, formát A3, pro některé kategorie formát A4
Autoři mapy: Radim Ondráček, Martin Sajal, Miroslav Kalina, Martin Komárek.
Mapa bude vytištěna na laserové tiskárně a nebude vodovzdorně upravena. Stav květen 2010.
Mapy budou po sobotním i nedělním dojezdu vybírány a následně vydávány po odstartování posledního
závodníka.
Staré mapy závodního prostoru z roku 1996 "Štaflík" a "Špagetka" budou vyvěšeny v centru závodu.
Mapa je zhotovena podle mapového klíče pro MTBO 2010:
Plná čára - vysoká rychlost (75%-100%)
Dlouhé čárky - střední rychlost (50%-75%)
Krátké čárky - nízká rychlost (25%-50%)
Tečky - obtížně sjízdné (0%-25%)
Nesjízdné průseky jsou značeny žlutou barvou.
Pro zákres kontrol bude použit středový bod pro přesnější rozpoznání umístění kontroly v terénu.
Terén:
Rovinatý až mírně zvlněný, hlinito-písčitý podklad, středně hustá síť komunikací různorodé sjízdnosti od
velmi rychlých cest po pomalé průseky, na nichž místy leží dost větví
Systém ražení:
Elektronický – SportIdent. V případě nefunkčnosti SportIdentu je závodník povinen označit průchod
kontrolou kleštěmi do mapy.
Podporované verze čipů 5,6,8 a 9.
Zapůjčení SI čipu 40 Kč/den. Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750 Kč
Ubytování:
A) na postelích – ubytovna Seletice – klíče od pokojů Vám budou předány na prezentaci
B) na podlaze ve vlastních spacácích – 3 místnosti v ubytovně Seletice + 1 místnost v budově na hřišti
C) ve vlastních stanech na fotbalovém hřišti Seletice – bude vyhrazeno místo pro postavení stanů
WC a sprchy jsou k dispozici v centru závodu.
Parkování:
V okolí fotbalového hřiště na místních komunikacích. Parkovné nebude vybíráno.
Dbejte pokynů pořadatelů, kteří budou parkování organizovat.
Při parkování buďte prosím ohleduplní k místním obyvatelům.
Úschova kol:
Pro ubytované bude k dispozici úschovna kol. Kola bude možno uložit v sobotu od 18:00 do 19:30,
vyzvednutí bude možné v neděli od 8:00 do 9:00.
Mytí kol:
V centru závodu bude zajištěna voda na mytí kol. Kyblíčky a smetáčky.
Stravování:
Bufet v centru závodu po oba dny.
Upozorňujeme závodníky, že v místě závodů není žádná restaurace, která by vařila teplá jídla. Budete
muset využít nabídky restaurací v okolních obcích (Ledce, Loučeň, Rožďalovice).
Ti, kteří si objednali večeře a snídaně, dostanou instrukce na prezentaci.

Předpis:
Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO. Je zakázáno jezdit na
kole mimo cesty. Výjimka pro tyto závody: je povoleno jezdit na kole po malých loukách (vyznačených
značkou 401) uprostřed lesa nebo na jeho okraji a to v případě, kdy závodník jede mimo cestu maximálně
50 metrů (typický příklad je odbočení z cesty vedoucí středem louky na jinou cestu, která ale začíná až na
okraji té louky). Po jiných loukách se jezdit nesmí.
Technická kontrola pro závodníky kategorií P, DH14 a DH17 bude provedena ve startovním koridoru.
Cyklistická přilba je povinná! Čip je nutno mít připevněn ke kolu po celou dobu závodu!
Startovní čísla:
Startovní čísla budou vydána oddílům při prezentaci. Čísla jsou shodná po oba dny a musí být upevněna
viditelně na řidítkách. Budou odebírána po nedělním dojezdu v cílovém koridoru.
Časový limit:
Sobota – 240 min, neděle – 120 min.
Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.
Protesty:
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času
uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání
protestu vrácen.
Jury:
Radovan Mach (TBM), Věrka Pařízková (SMR), Leoš Bogar (BOR)
Vyhlášení vítězů:
Sobota: 20:00 v centru závodu - v kategoriích H21E a D21E bude vyhlášeno prvních 6 závodníků.
Neděle: 15:00 v centru závodu
Večerní akce:
Proběhne po skončení vyhlášení vítězů v sále v centru závodu. DJ Láďa Matušín Vám bude hrát k tanci i
poslechu.
První pomoc:
Bude zajištěna v cíli.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky budou na webových stránkách závodu.
Prostor závodu:
Veškeré lesní prostory a silnice v okolí centra jsou prostorem závodu (a mimo vlastní závod je do nich
vstup zakázán) vyjma příjezdové silnice II. třídy Mcely - Seletice - Prodašice s dalším omezením. Od soboty
12:00 hod. je silnice II. třídy Seletice – Prodašice též prostorem závodu. V neděli je silnice II. třídy v celé
délce Mcely - Seletice - Prodašice prostorem závodu.
Prostory pro rozjíždění:
Pro rozjíždění využívejte cestu na start, dále je možné využít následující komunikace:
Sobota - silnice směr Seletice - Rožďalovice, Seletice - Mcely, Mcely - Loučeň, Mcely - Jabkenice
Neděle - pouze silnice směr Seletice - Rožďalovice
Další služby v centru závodu:
V průběhu sobotního i nedělního závodu bude v centru fungovat dětská školka, kde bude možné odložit
své ratolesti.
Dále budou v centru závodu prodejní stánky firmy SP KOLO, Haven a Canard.
Po sobotním závodě (cca od 18 hodin) se uskuteční na stadionu v Seleticích otevřené shromáždění sekce
MTBO, kam mohou přijít diskutovat všichni, komu není budoucnost MTBO v ČR lhostejná.

Upozornění:
V lese budou rozmístěni traťoví komisaři hlídající dodržování pravidel, zejména jízdu mimo cesty.
Jakékoliv porušení bude trestáno diskvalifikací! Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Po oba dny budou všechny kategorie překonávat silnici 2. třídy i další silnice nižších tříd, které vedou
závodním prostorem. Silnice nejsou příliš frekventované, nicméně při přejezdu nebo nájezdu na tyto
silnice dbejte zvýšené opatrnosti. V některých místech přejezdu či nájezdu na silnici 2. třídy budou stát
pořadatelé. Část silnice 2. třídy bude pro závod zakázaným prostorem, v mapách to bude vyznačeno.
V lese probíhá na pár místech těžba dřeva.
V prostoru závodu je omezený signál mobilních operátorů.
Funkcionáři:
Miroslav Kalina – ředitel závodu
Martin Sajal – hlavní rozhodčí
Miroslav Seidl – stavitel tratí
Informace:
http://ob.vse.cz/zavody/mtbo2010
Miroslav Kalina – 602 305 007 (mirek.kalina@gmail.com)

Sponzoři závodu:

