
POKYNY 
MISTROVSTVÍ ČR V MTBO NA KLASICKÉ A KRÁTKÉ TRATI 

VETERANIÁDY NA KLASICKÉ A KRÁTKÉ TRATI 
15. - 16. KOLA ČESKÉHO POHÁRU MTBO 

 
Pořadatel:  Český svaz orientačního běhu 
Provedení:   OK Jilemnice 
Datum:   20.září 2014 – MČR krátká trať a 21. září 2014 – MČR klasická trať 
Centrum:  Mostek  – areál Autokempu -  GPS: 50.4841311°N, 15.6911319°E 
 
Prezentace:  centrum - sobota - 9.30 - 12.00, neděle - 8.30 - 9.00  
 
Parkování: Dle pokynů pořadatele. Ubytovaní v chatkách u chatek. Ostatní na louce před kempem 

podle pokynů pořadatelů.  Neparkujte podél komunikací. Cena 50 Kč auto / 100 Kč bydlík 
za oba dny. 

 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum závodu, prezentace - 100 m 

centrum závodu – kemp, stany - 50 m  
centrum závodu – start sobota - 700 m, p 35 m 
centrum závodu – start neděle - 5600 m po silnici, p 90 m 
centrum závodu – cíl sobota i neděle - 0 m 
centrum – vyhlášení, večírek - 0 m  
 

Přejezd silnice:               V sobotním závodě všechny kategorie překonávají silnice II. a III.  třídy. Přejezd nebo najetí 
je obsazeno pořadatelem. Zvýšené opatrnosti dbejte u křížení cesty na start a dojezdu 
sobotního závodu (viz. mapka). V neděli vede cesta na start po silnici III. třídy. Dbejte 
prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu. 

  
Terén:  Podkrkonošský les, střední hustota cest různé kategorie od rychlých skoro-asfaltek po 

pomalé skoro pěšiny. Nadmořská výška 450 - 550 m.n.m. V oblasti krátké trati částečně 
plochý terén. Terén klasické trati nabízí rychlé spojovací cesty, málo používané a částečně 
zarostlé cesty i rozježděné cesty od lesní techniky v mnohdy ne příliš rovném terénu. 

 
Mapy:   1: 15 000 (oba dny), e 5m, stav srpen-září 2014, ISMTBOM 2010, bez vodovzdorné úpravy 
 

sobota:   NETOPÍŘÍ   210 x 270 mm (Miry 11WR fit) 
neděle:  HOLUBÍ I JELENÍ  210 x 297 mm (A4) 

kategorie W21E, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40 Long, M40 
Short, M50, M60 a Open long  mají výměnu mapy, závodníci dostanou na 
startu dvě mapy scvaknuté sešívačkou a výměnu provedou sami na trati  
  

Odevzdávají se v cíli do startu posledního závodníka. 
 
Neobvyklé značky: 
 

Pro některé sjízdné okraje polí a luk je použita 
značka Sjízdná oblast 3 (zn. 839) – černý šraf. 
Tyto úseky mají většinou sjízdnost jako dlouhá 
čárka (zn. 833) 
 

 

 



 
 
 
  
Start:   sobota - 00 = 13:00, 700 m značeno modro-bílými fáborky 

neděle - 00 = 10:00, 5600 m značeno modro-bílými fáborky  
 
Intervalový po oba dny. Cestou na start dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla 
silničního provozu.  
 

Cíl: Cíl je umístěn v centru závodu. Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu 
posledního startujícího závodníka. V cíli obdrží každý závodník občerstvení. 

 

Zakázaný prostor: Platí přísný zákaz pohybu ve vyšrafovaných oblastech a po zakázaných (klikatice) 
komunikacích. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. 

Platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo ně musí závodník kolo nést 
minimálně 20 cm nad zemí. Platí zákaz jízdy po loukách. Porušení tohoto pravidla bude 
hlídáno rozhodčími a je důvodem k diskvalifikaci závodníka. 

Časy vítězů:   Předpokládané dle platných prováděcích předpisů 
                 
Startovní čísla: Všichni závodníci kromě kategorií Open short a Open long si dopředu na kolo viditelně 

připevní číslo Českého Poháru MTBO uvedené ve startovní listině, která obdržíte na 
prezentaci. Čísla jsou na oba závody stejná, po nedělním závodě se vybírají v cíli. 
Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci. 

 
Technická kontrola: Kontrolu technického stavu kola pořadatelé budou provádět na startu závodníkům 

kategorií Open, WM14, WM17. Na trať nebudou vpuštěni závodníci bez cyklistické helmy 
nebo s šířkou pláště menší jak 1,5“. 

 
Ražení:  Oba dny se závodí s elektronickým zařízením SI. V případě poruchy závodníci razí kontrolu 

do mapy. Závod končí na cílové čáře označením čipu v cílové jednotce. Čipy vyčtete ihned 
po dojezdu do cíle. 

 
Časový limit:  sobota: 120 minut, neděle: 200 minut 

 
Mytí kol:   Mytí kol bude umístěno vedle centra závodu před hasičskou zbrojnicí 
  
Mytí lidí, WC:  V centru závodu kempové WC a mobilní kadibudky. Sprchovat se lze v kempové 

umývárně. 
  
Koupání: V koupališti v centru je povoleno koupání na vlastní nebezpečí. 
  
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky na 

http://mtbo2014.ok-jilemnice.cz 
 
Vyhlášení výsledků:  V sobotu od 18:30 hodin na podiu, potom koncert kapely Cémur Šámur  a Flendrs. 

V neděli těsně po závodě cca ve 14:00 hodin. 
 
Dětská školka:  V centru závodu bude připraven dětský koutek s malým závodem. 
 

 

http://mtbo2014.ok-jilemnice.cz/


Ubytování:  Závodníci ubytovaní v kempu (chatky, stany, auta) při prezentaci obdrží ubytovací poukazy 
- ID pásky. Plocha pro postavení vlastních stanů je vyznačena v plánku. 

 
Úschovna kol: Pro závodníky je zajištěno uskladnění kol v hasičské zbrojnici. Ačkoli bude prostor 

uzamčen, doporučujeme použít i vlastní zámek. Úschovna kol bude v sobotu otevřena od 
17:00 do 18:30 a v neděli otevřena od 8:00 do 9:00 

 
Upozornění:   Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 

Dávejte pozor na pěší, cykloturisty a houbaře. V sobotu dbejte velké opatrnosti při 
přejezdech a pojezdech po silničních komunikacích. 
 

Protesty:  Protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu, vklad 200,- Kč. 
Jury:   Bude zveřejněna na shromaždišti. 
Předpis:                            závodí se dle platných Pravidel MTBO a SŘ MTBO 
 
První pomoc:  V prostoru cíle bude zajištěna 1. pomoc. 
                                                
Občerstvení:  Kiosek v centru pod vedením SDH Mostek. Restaurace Za Mostem vedle centra. V neděli 

pořadatelská snídaně: buchty, koláče, kafe, čaj … 
 
Opravy velo:  Servis zajišťuje KOLO-PARK.CZ ve stánku v centru spolu s prodejem drobného velo 

materiálu. 
 
Činovníci závodu: Ředitel:   David Hlaváč 

Hlavní rozhodčí: Jan Kolín (so), Kristýna Kolínová (ne) 
Stavitel tratí:  Michal Tihon, Martina Tihonová 

 
Parametry tratí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie 
sobota – krátká trať neděle – klasická trať 

kontrol délka převýšení kontrol délka převýšení 
W14 10 4,8 km 95 m 8 6,6 km 145 m 
W17 12 5,5 km 100 m 10 7,8 km 210 m 
W20 16 7,1 km 165 m 12 9,6 km 225 m 
W21A 16 7,1 km 165 m 12 9,6 km 255 m 
W21B 13 6,2 km 120 m 10 8,6 km 200 m 
W21E 17 7,8 km 155 m 13 12,7 km 380 m 
W40 13 6,2 km 120 m 10 8,6 km 200 m 
W50 12 5,5 km 100 m 10 7,8 km 210 m 
M14 11 5,1 km 100 m 8 7,1 km 150 m 
M17 16 6,8 km 110 m 11 11,1 km 280 m 
M20 18 9,5 km 205 m 17 16,4 km 535 m 
M21A 18 9,5 km 205 m 17 16,4 km 535 m 
M21B 17 8,9 km 180 m 13 13,8 km 440 m 
M21C 18 7,9 km 145 m 11 11,1 km 280 m 
M21E 26 11,1 km 220 m 24 20,2 km 735 m  
M40 Long 19 9,0 km 175 m 15 14,7 km 510 m  
M40 Short 18 7,9 km 145 m 11 10,3 km 280 m 
M50 15 7,5 km 165 m 11 10,3 km 280 m 
M60 15 7,5 km 165 m 11 10,3 km 280 m 
Open Long 19 10,1 km 205 m 15 16,0 km 410 m 
Open Short 10 4,4 km 70 m 9 7,1 km 170 m 

 



Centrum:  
 

 
  
 
 

 


