Rozpis
3. a 4. závodu Českého poháru MTBO
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:

LKT 80 Šumperk

Datum:

27. 5. a 28. 5. 2017

Centrum:

Bludov – koupaliště Vlčí Důl
GPS: 49.9508594N, 16.9109692E

Prezentace:

Sobota 27. 5. 2017 10:30 - 12:30 v centru závodu
Neděle 28. 5. 2017 8:00 - 9:00 v centru závodu

Vypsané kategorie:

M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
WM10, Open – jednoduchá trať pro příchozí

Předpokládané čas vítězů:

dle platných prováděcích pokynů

Druh závodu:

Sobota 27. 5. 2017 – krátká trať (middle)
Neděle 28. 5. 2017 – klasická trať (long)

Přihlášky:

Registrovaní závodníci přes přihláškový systém http://oris.orientacnisporty.cz/
1. termín do neděle 21. 5. 2017
2. termín do úterý 23. 5. 2017 za příplatek 50% e-mailem na adresu:
jara.kaspar@seznam.cz ,
Pozdější přihlášky dle možností pořadatele za příplatek 100%.
I při včasném přihlášení ale platbě až při prezentaci, bude účtován příplatek 100%. Toto
ustanovení neplatí pro zahraniční účastníky závodů.

Ubytování:

Pořadatel zajištuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Bludov za 90,-Kč za
osobu/noc. Bude možné stanovat i ve vlastních stanech přímo na shromaždišti za 80,Kč za osobu/noc.

Vklady:

Kategorie

Sobota

Neděle

WM10, WM14

60,00 Kč

60,00 Kč

WM17, WM20

110,00 Kč

110,00 Kč

WM21, WM40, WM50
M60

150,00 Kč

170,00 Kč

Open

100,00 Kč

100,00 Kč

Zapůjčení SI čipu 50,-Kč/den. Po závodnících neregistrovaných v ČSOS bude
požadována záloha 800,-Kč za jeden čip.

Vklady zasílejte na účet LKT 80 Šumperk, číslo účtu
2600268106/2010. Jako variabilní symbol uvádějte číslo oddílu podle adresáře ČSOB.
Pro případ potřeby přineste s sebou doklad o zaplacení.
Problematické případy budou řešeny až na závěr prezentace.
Start:

Sobota 27. 5.: 00 = 14:00 – krátká trať
Neděle 28. 5.: 00 = 10:00 – klasická trať

Vzdálenosti:

Centrum – Ubytování: 1300 m
Centrum – Parkování : 0 - 300m
Sobota:
Centrum - Start: do 2500 m
Cíl - centrum: do 1500 m
Neděle:
Centrum – Start: do 2500 m
Cíl - centrum: do 500 m

Mapa:

Sobota: Kelyšiných pět vrcholů – 1: 10 000, e-5m, formát A3, stav květen 2017
Neděle: Nanyno vyvrcholení – 1: 15 000, e-5m, formát A3, stav květen 2017

Informace:

WWW: http://bludov2017.lkt80.cz , popř. tel. 603 579 382 Jiří Král

Terén:

Kopcovitý terén Hanušovické vrchoviny ze 75% zalesněný a z 25% otevřený. Pro stavbu
tratí budou využity i cesty na loukách. V prostoru je několik vrcholů a při volbách
postupů bude třeba se důsledně věnovat vrstevnicím. Převýšení terénu od 320 do 631
m.n.m.. V lese je střední hustota převážně dobře až velmi dobře sjízdných cest ale i
úzkých málo využívaných pěšin náročných na techniku jízdy. V prostotu jsou na
několika místech i single traily, které budou pro stavbu tratí využity.
Předchozí mapy: Senová, r.v. 1997, 1:15000, OB

Systém ražení:

Elektronický razící systém SPORTident.

Upozornění:

Les je velice často navštěvován i pěšími turisty. Buďte ohleduplní a dbejte zvýšené
opatrnosti obzvláště při sjezdech.
Technická kontrola pro závodníky kategorií Open, WM10, WM14 a WM17 bude
provedena ve startovním koridoru.
Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude
připuštěn ke startu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Porušení pravidel
bude důvodem k diskvalifikaci.

Stravování:

Na shromaždišti bude stánek s občerstvením a pitím, které zajistí restaurace Kolštejn. V
nabídce budou teplá jídla, saláty a několik výčepů s pivem (Pivovar Kolštejn) a nealkem.
V ZŠ Bludov je možné objednat večeři i snídani přes doplňkové služby v ORISu. Dále
bude v nabídce během celého večera možnost koupě teplého guláše, pochutin a
nápojů (nealko, pivo, víno,...). Ráno bude možné kromě snídaní na objednání koupit i
domácí buchty, koláče, kávu a čaj.

Školka:

Na shromaždišti bude k dispozici školka k pohlídání dětí během závodu.

Parkování:

Parkovací plochy jsou v těsné blízkosti koupaliště v centru závodů.
Bude vybíráno parkovné 50,-Kč za osobní auto/víkend, 100,-Kč za karavan/víkend

Úschovna kol:

Ze soboty na neděli bude fungovat hlídaná úschovna kol.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu: Jiří Král
Hlavní rozhodčí: Štepánka Staňková
Stavitelky tratí: Marie Březinová – middle
Naďa Skácelová - long

