POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODŮ
3. a 4. závod Českého poháru MTBO 2016

Pořadatel:

OK Jihlava z pověření Českého svazu orientačních sportů

Datum:

21.5.2016 – krátká trať
22.5.2016 – klasická trať

Centrum:

Řásná, areál kempu Velkopařezitý, GPS 49.2278, 15.3841

Parkování:

ubytovaní v chatách parkují u svých chat v kempu, ostatní na louce 200 m od centra, viz plánek

Prezentace: v centru závodu v sobotu 21.5.2016 v 10:30-12:00, v neděli 22.5. v 8:30-9:00
Start 00:

v sobotu ve 13:00, vzdálenost 700 m , značeno modrobílými fábory
v neděli v 10:00, vzdálenost 1.200 m, značeno modrobílými fábory
Kategorie WM10 startuje v sobotu dle pevně přiřazených startovních časů, v neděli libovolně do
času posledního startu.

Vzdálenosti: centrum-parkoviště: 200 m
centrum – cíl: 0 m
centrum– ubytování: 0 m
Terén:

zvlněný terén s množstvím cest s různým charakterem sjízdnosti.
V některých částech lesa probíhá těžba, což může mít vliv na kvalitu některých cest.

Mapa:

oba dny dle klíče ISMTBOM2010, 1:15.000, E5 m, není vodovzdorně upravena
Sobota: „Okolo Pařezáku“, rozměr A4+ (22 x 32 cm)
Neděle: „Tyč na kopci 837 m.n,m.“, rozměr A3+ (32 x 45 cm)
Mapy se odevzdávají v cíli a budou vydány každý den po odstartování posledního závodníka.

Startovní čísla:
jsou shodná pro oba dny, budou vybírána v cíli po nedělním závodu
Kategorie WM10 a Open startovní čísla nemají
Tratě:

většina tratí se několikrát kříží, pozor na správný sled kontrol.
Kategorie WM10 má trať vyznačenou červenými/oranžovými fáborky s několika kontrolami po
trase, vše zakresleno v závodní mapě. Doprovod dětských závodníků je povolen, ale až po
absolvování vlastního závodu.

Zakázaný prostor: Veškerý lesní prostor v okolí centra závodu. Poslední kontrola není veřejně přístupná
Ražení:

elektronické SportIdent, na startu je nutné vymazat a zkontrolovat vymazání čipu, v cíli se razí
cílová jednotka. V případě poruchy SI jednotky na kontrole razí závodník kleštěmi do mapy, na
tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli. Kategorie WM10 startuje na startovací krabičku.

Výsledky:

předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky a mezičasy na webu závodu

Vyhlášení vítězů: sobotní závod od 19:30, nedělní závod ihned po skončení závodů, předběžně ve 14:30
V kategorii WM10 budou vyhlášeni všichni účastníci, obdrží sladkou medaili.

Ubytování:

Pro objednané ubytování obdržíte poukaz na prezentaci, na základě kterého si na recepci kempu
vyzvednete klíče od přidělených chat. Chaty jsou vybaveny povlečením i dekami. Pokud
přijedete už v pátek, nahlaste se na recepci, kde bude připravený seznam dle rezervací (případně
nás najdete v centru závodu)
Ubytovaní ve stanu a karavanech, nahlaste se a zaplaťte prosím pobyt na recepci, obdržíte
visačku na stan. Žetony do sprchy zakoupíte na recepci.

Stravování: Restaurace v centru závodů - výběr z několika jídel. Výdej předem objednaných večeří v 17:3019:30 a snídaní 7:30-9:00.
Dále dobře zásobený bufet „U Aifela“ – viz plánek a pořadatelský bufet u cíle s drobným
občerstvením a nápoji.
Mytí kol:

na vyznačeném místě, k dispozici lavory a košťátka. Šetřete vodou.

WC, mytí závodníků: samostatná budova umývárny v areálu, žetony na sprchy k zakoupení na recepci.
V každé chatce typu A je vlastní WC a sprcha.
Úschova kol: v zabezpečené místnosti Obecního úřadu Řásná (u hlavní křižovatky v obci, 1,4 km z centra)
otevřeno bude v sobotu v 18-19 hod, v neděli pak v 8-9 hod.
Dětská školka: na vyznačeném místě, pro děti od 2 let věku, pouze na dobu vlastního závodu
Předpis:

závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO.

Technická kontrola: bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open,
WM14 a WM17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5“. Všichni závodníci
jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).
Jury:

složení jury bude zveřejněno na shromaždišti

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč

Upozornění: oblast je hojně turisticky navštěvovaná jak pěšími tak cykloturisty, dávejte pozor a respektujte
ostatní. Ačkoliv platí pro lesní silničky zákaz vjezdu motorových vozidel, nelze vyloučit
ojedinělý pohyb aut.

Informace:

http://mtbo2016.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel. 606 621 490

Funkcionáři: ředitel závodu – Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí – Milan Venhoda
stavitel tratí – Renata Paulíčková

