ROZPIS 3. A 4. ZÁVODU ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2016
Pořadatel:

OK Jihlava z pověření Českého svazu orientačních sportů

Datum:

21.5.2016 – krátká trať (middle)
22.5.2016 – klasická trať (long)

Centrum:
rezentace:

Řásná, areál autokempu, GPS 49.2278, 15.3841
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, v neděli v 10:00, intervalový start po oba dny

Vzdálenosti: centrum-parkoviště: 200 m
centrum – cíl: 0 m
centrum – start: do 4 km (bude upřesněno v pokynech)
centrum– ubytování: 0 m
Terén:

zvlněný terén s množstvím cest s různým charakterem sjízdnosti.

Mapa:

pro MTBO, 1:15.000, E5 m, mapa nebude vodovzdorně upravena, dle klíče ISMTBOM2010

Kategorie:

W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
Open Short, Open Long,
WM10 (fáborkovaná trať s kontrolami pro děti a začátečníky bez omezení věku)
Právo startu dle Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů

Přihlášky:

přes centrální on-line systém na http://oris.orientacnisporty.cz/, resp. jednotlivé závody:
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3504
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3505
do 15.5.2013 za základní startovné (viz. níže), do 17.5. za příplatek 50%,
později jen dle možností pořadatele a za příplatek 100%

Vklady:

WM10, WM14: 60 Kč/závod
WM17, WM20: 110 Kč/závod
WM21, WM40, WM50, M60: krátká – 150 Kč, klasika – 170 Kč
Open-Long: 200 Kč/závod (pozdní přihláška a na místě 300 Kč/závod)
Open-Short: 100 Kč/závod
Zapůjčení karty SportIdent – 50 Kč / den
Vklady, ubytování a stravování uhraďte do 15.5. na účet OK Jihlava č. 4050005967 / 6800,
jako variabilní symbol uveďte 11+číslo oddílu dle adresáře. (tj. 11xxxx)
Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ubytování v chatkách na lůžku (včetně dek a povlečení) v centru závodů ve
dvou navazujících kempech:
A) Kemp Velkopařezitý - chaty jsou vytápěné a vybaveny sprchovým koutem, WC, ledničkou.
a. 3-lůžková chata – cena 1.000 Kč/noc
b. 4-lůžková chata – cena 1.200 Kč/noc
c. Samostatný 2-lůžkový pokoj (ve 4-lůžkové chatě) – 800 Kč/noc a pokoj.
B) Kemp SK Telč - chatky nižší kategorie (bez soc.zařízení) – 250 Kč/os.

Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu.
Možnost kempování (stan, karavan) v centru závodu, cena dle ceníku provozovatele. Další
možnosti ubytování si zajišťují účastníci sami.
Stravování: možnost objednání večeře (70 Kč) a snídaně (30 Kč) v restauraci v kempu – objednávky
zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu.
Snídaně: šunka, sýr, máslo, pečivo, čaj
Večeře: polévka (vývar s těstovinou) +
a) pečené kuřecí stehno, dušená rýže, zelenina
b) vepřový řízek, vařený brambor, zelenina
c) vepřová svíčková, houskový knedlík
Ražení:

elektronické SportIdent

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).
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
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