POKYNY
11. a 12. závodu Českého poháru MTBO 2014

POŘADATEL

VŠTJ Stavební fakulta Praha z pověření Českého svazu
orientačních sportů

DATUM

9. 8. 2014 - klasická trať
10. 8. 2014 - krátká trať

CENTRUM ZÁVODU

Vlkančice, okres Praha-východ, 49°54'25.2"N, 14°53'30.3"E,
louka nad obcí

PREZENTACE

V centru závodu v sobotu 9. 8. 2014 od 10:30 (dohlášky a změny
pouze do 12:30),
v neděli 10. 8. 2014 od 8:30 (dohlášky a změny pouze do 9:15).
Zapůjčení čipu SportIdent: 50 Kč / den
Po závodnících neregistrovaných v ČSOS bude požadována
záloha 800 Kč. Startovní čísla pro všechny kategorie s výjimkou
Open short a Open long čísla budou vydávána na prezentaci a
vybírána v cíli nedělního závodu. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte
na prezentaci.

START

intervalový
v sobotu 00 = 13:00
v neděli 00 = 10:00

VZDÁLENOSTI

centrum - parkoviště: 0 - 300 m
centrum - cíl: 0 km
centrum - start:
sobota 0,8 km (převýšení 0 m)
neděle 2,6 km (převýšení 75 m)
centrum - ubytování: 0 m

TERÉN

kopcovitý, členitý, v nadmořské výšce mezi 310 až 475 m. n. m., s
hustou sítí komunikací rozličné sjízdnosti. Hlavní cesty jsou
zpevněné /šotolina, asfalt/ a hodně rychlé. V závodě využité lesní
cesty mají většinou dobrou sjízdnost, s výjimkou některých cest
přes rokle, které teď po deštích budou lokálně rozbahněné. Je
třeba si dávat pozor na občasné klacky přes cestu či vymleté
koleje od vody. V lese jsou i zarostlé technikou vyježděné cesty
od dřívější těžby dřeva, které jsou pro jízdu nevhodné. Na trati je
několik fyzicky nepříjemných výšlapů i technicky náročných
sjezdů, nepodceňte je, ve sjezdech se respektujte tak, aby nedošlo
k úrazu.

MAPA

měřítko 1 : 15 000 pro oba dny, e 5 m, stav 7/2014, autoři Milan
Borovička, Tomáš Kužel, Martin Přibík, stav 7/2014
nebude vodovzdorně upravena

velikost mapy - sobota A3 (Stříbrný vlk)
velikost mapy - neděle A4 (Vlk a kančice)
KATEGORIE

W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40 short, M40
long, M50, M60
Open Short, Open Long
Právo startu a předpokládané časy vítězů dle Prováděcích
předpisů k soutěžím.

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 musí být
minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít
cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

CESTA NA START

Cesta na start je značena modrobílými fáborky a vede z větší části
po veřejné komunikaci, dodržujte pravidla silničního provozu.
Cesta na sobotní start je v rokli cca 200m před startem
rozbahněná. Je lepší tento úsek překonávat jen jednou, kdo se
chce před startem rozjet, ať tak učiní před tímto úsekem.
Cesta na nedělní start je v poslední části do kopce po špatně
sjízdné cestě (posledních 400 m s převýšením 50 m).

PROSTOR ZÁVODU

je vymezen obcemi Vlkančice, Stříbrná Skalice a Oplany. Viz
mapa na stránce závodu. Všechny lesní prostory mimo cesty na
start jsou prostorem závodu. Do prostoru závodu je vstup dovolen
pouze v rámci svého závodu. Při případném vjezdu do obytné
zástavby (chat) dbejte na bezpečnost svojí i místních obyvatel.

ZAKÁZANÉ
PROSTORY

Platí zákaz jízdy po zakázaných (zazmijovaných) komunikacích.
Případné porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.
Standardně platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě.
Mimo ně musí závodník kolo nést nad zemí. Porušení tohoto
pravidla je důvodem k diskvalifikaci závodníka.

POSLEDNÍ
KONTROLA

Poslední kontrola (sběrka) bude volně přístupná, po jejím oražení
se kříží asfaltka do Horního Drletína (pozor auta, provoz malý).
Příjezd lesní cestou ke sběrce je společný pro všechny kategorie,
dodržujte pravidla předjíždění.

ODEVZDÁVÁNÍ
MAP

Mapy se po oba dny v cíli vybírají, vydávat se budou v neděli po
odstartování posledního závodníka

OBČERSTVENÍ
V CÍLI

po oba dny v cíli šťáva

ČASOVÝ LIMIT

sobota –200min.
neděle – 120 min.

PŘEDPOKLÁDANÉ
ČASY VÍTĚZŮ
PŘEDBĚŽNÉ
VÝSLEDKY:

dle soutěžního řádu

RAŽENÍ

elektronické SportIdent, SI čipy včetně novějších typů 10 a 11

VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ

sobotní závod bude vyhlášen v centru závodu cca v 18:00 hod.
nedělní závod bude vyhlášen v centru závodu co nejdříve to půjde
(čas upřesníme operativně na místě). Pro všechny vyhlášené jsou
připravené věcné ceny.

MYTÍ KOL

na vyhrazeném místě, kbelíky a smetáčky,
kvůli ochrannému pásmu místního zdroje vody platí přísný zákaz
mytí kol na jiném než vyhrazeném místě!

WC

na dvou místech na shromaždišti umístěny mobilní toalety

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje ubytování od pátku do neděle v centru (ve
vlastních stanech, karavanech, pod širákem…)
Jiné ubytování si zajišťují účastníci sami. Tipy na ubytování
naleznete na webu závodu.

PITNÁ VODA

v označené nádrži na shromaždišti. Šetřete vodou, nepoužívejte ji
na mytí, ta je umístěna jinde! V obci je v letních měsících
nedostatek vody. Případné doplnění nádrže záleží na stavu vody v
obecním vodovodu. Kvůli předpokládanému horkému počasí je
lepší si pro jistotu dovézt vodu svojí.

MYTÍ ZÁVODNÍKŮ
KOUPÁNÍ

v lavorech na vyhrazeném místě, k dispozici bude voda
z městského vodovodu v Kostelci od dobrovolných hasičů.
Ke koupání je cca 1,5km od shromaždiště závodu volně přístupné
přírodní koupaliště

STRAVOVÁNÍ

je zajišťováno po dobu konání závodu obecním stánkem a
stánkem Černokosteleckého pivovaru – jídelníček zveřejněn na
webu závodu.

PARKOVÁNÍ

Parkovací plocha pro neubytované je umístěna v centru závodu
hned u příjezdu. Tamtéž je plocha pro karavany- plocha je rovná a
pevná. Pro ubytované je na louce v centru závodu přímo u stanů.
Nutno na louku najíždět dle pokynů pořadatelů. Uprostřed louky
nutno zachovat cestu pro pohyb vozidel. V případě většího deště
budou vozidla směrována při výjezdu pořadatelem na spodní cestu
do Dolního Drletína.
50 Kč / osobní auto / víkend

budou vyvěšovány na shromaždišti

100 Kč / karavan / víkend
Bude vybíráno na místě v hotovosti proti stvrzence.
ŠKOLKA

v centru u cíle, školka bude otevřená pouze po dobu závodu.
Otevře se vždy 30 minut před startem 00 (tedy v sobotu ve 12:30
hod. a v neděli v 9:30 hod).
Bude připraven jednoduchý závod na mapě areálu apod.
K dispozici bude skákací hrad

DĚTSKÝ ZÁVOD

Jako doprovodný sobotní odpolední program bude připraven
dětský závod. Na kole nebo pěšky, bez mapy. Trať bude vytyčena
přímo v areálu centra závodu. Start závodu bude upřesněn na
místě. Startovat se bude hromadně po kategoriích. Po dojetí
posledních závodníků budou vyhlášeny výsledky a rozdány věcné
ceny.
Na dětský závod bude možné se přihlásit ve školce od 12:30 do
15:00 hod. Nahlaste jméno a věk dítěte a zda pojede nebo poběží.
Kategorie budou určeny dle nahlášených závodníků.

ÚSCHOVNA KOL

v budově Vlkančické hospody cca 1km od centra, v hlídaném a
zamykatelném prostoru sálu. Kola budou uschovávána v sobotu
od 19:00 do 20:00 hod. Přestože bude prostor hlídán,
doporučujeme kolo zajistit proti odcizení zámkem. Kolo i majitel
kola budou identifikováni pomocí pásky. Kola budou vydávána v
neděli mezi 8:00 a 9:00 hod.

PROTESTY

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do
jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká
oficiálních výsledků), s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě
uznání protestu vrácen.

JURY

Michaela Lacigová, Jan Urban, Jan Pucherna

UPOZORNĚNÍ

každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

INFORMACE

Michaela Kuželová: MichaelaK2@seznam.cz, 606 42 52 46

FUNKCIONÁŘI
ZÁVODU

Ředitelka závodu: Michaela Kuželová
Zástupce ředitelky: Ondřej Skripnik
Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst
Tomáš Kužel (sobotní klasická trať)
Stavitel tratí:
Tomáš Fibír (nedělní krátká trať)

Těšíme se na Vás a přejeme hodně zdaru při závodě!

