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ROZPIS ZÁVODU 

 16. závod Českého poháru v MTBO 2017 na krátké trati (Middle) 

 17. závod Českého poháru v MTBO 2017 na klasické trati (Long) 

závody jsou zároveň zařazeny do Slovenského poháru MTBO 

 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů 

 

Technické provedení: TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů 

 

Datum a klasifikace závodů:  

 Sobota 23. září 2017:  

 16. závod Českého poháru v MTBO 2017 na krátké trati (Middle) 

 Neděle 24. září 2017:  

 17. závod Českého poháru v MTBO 2017 na klasické trati (Long) 

Centrum závodu: Automotodrom Brno, „Masarykův okruh“, Loc: 49.206797, 16.453337 

Kategorie: Krátká a klasická trať: 
W10, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50 
M10, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60 

 OPEN – tratě pro příchozí 

Právo startu, předpokládaný čas vítěze a délky tratí dle Prováděcích pokynů 
MTBO platných pro rok 2017.  

Závodníci nominovaní Slovenským zväzom orientačních športov mohou startovat 
v kategoriích W21E a M21E i bez platné licence E. Tito závodníci budou případně 
losováni na začátku startovního pole. 

 

Informace: Na webu: http://www.tbm.cz/2017-mtbo-cp/, nebo u ředitele závodu: 

 Martin Štěpánek, tel. 603 565 603, stepanek.martin(#)gmail.com 

 Startovní listina a pokyny budou uveřejněny v týdnu před závodem na webu. 

 

Přihlášky:  Prostřednictvím svazového přihlašovacího systému ORIS. (1. termín do 17. září 

2017 do 23:59:59, 2. termín do 18. září 2017 do 23:59:59 – přirážka na 

vkladu 50%.) Pozdější přihlášky dle kapacitních možností pořadatele za příplatek 

100%.  

 Přihlášky pro neregistrované a kategorie OPEN, plus případné dotazy 

k přihláškám zasílejte na e-mail: prihlasky@tbm.cz 

 

Vklady: 

Kategorie Middle Long 

WM10 50,- 50,- 

WM14 60,- 60,- 

WM17, WM20 110,- 110,- 

WM21, WM40, M50, M60 150,- 170,- 

OPEN 100,- 100,- 

Zapůjčení SI čipu 50,- 50,- 

http://www.tbm.cz/2017-mtbo-cp/
http://www.oris.orientacnisporty.cz/Klub?id=169
mailto:prihlasky@tbm.cz
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Úhrada vkladů a doplňkových služeb bankovním převodem na níže uvedený účet 

TJ Tesla Brno do 21.9.2017, po tomto termínu hotově na prezentaci, nebo 

s vytištěným potvrzením o bankovním převodu. 

Bankovní účet : 001003-1341726349/0800, v.s. = 22xxxx03, kde xxxx 

značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS.  

 Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci. 

Pro závodníky Slovenského poháru, neregistrované v rámci ČSOS, platí stejná 

výše vkladů, jako by byly v ČSOS registrováni. 

 

Prezentace: v centru závodu 

Sobota (Middle) od 9:30 do 12:00 hod.  

 Neděle (Long) od 8:30 do 9:00 hod 

 

Start 00: v sobotu ve 13:00hod, v neděli v 10:00hod, intervalový start po oba dny 

 

Systém ražení: Elektronické - SportIdent, kompatibilní také s čipy řady 8 až 11 včetně 

Zapůjčení čipu za poplatek 50,- Kč, po závodnících neregistrovaných v ČSOS 

bude požadována záloha 800,- Kč, kterážto částka bude také účtována za ztrátu 

či poškození zapůjčeného SI čipu.  

Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát! 

 

Parkování: pro osobní auta i karavany v centru závodu 

Poplatek 50 Kč za osobní auto / 100 Kč za karavan-obytný vůz za víkend – bude 

vybíráno při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů. 

 

Terén: Členitý smíšený les, s  hustou sítí komunikací různé sjízdnosti od lesních silniček 

a šotolin a rychlých singlů až po náročné měkké cesty. V severní části prudké 

svahy a údolí. 

 

Mapa:  Middle – Pole position - 1:10 000, A3, e=5m  

 Long – Biaggiho pomsta - 1:15 000, A3, e=5m 

 Speciální pro MTBO (mapový klíč ISMTBOM 2010), stav 08/2017, 

Předchozí mapy: mapy pro OB Pohádka máje (2003) a Pohádka máje (2015)  

 Pořadatelé děkují oddílu VBM za poskytnutí mapových podkladů 

 

Vzdálenosti: Centrum – parkování   100-300m 

 Centrum – ubytování (stany) 100-300m 

 Centrum – Cíl    0 m 

 Centrum – Start    do 3 km, bude upřesněno v pokynech 

Stravování: volný prodej v centru závodu v bufetu v režii pořadatele – teplá i studená jídla, 
pivo, limo, káva, buchty 

 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze ubytování ze soboty na neděli: 

- ve stanech v centru závodu/ve vlastním dopravním prostředku – cena 80 

Kč/osoba/noc 

- v tělocvičně v městské části Brno – Bystrc (cca 7km od centra závodu) – 

cena 100 Kč/osoba/noc 

 Objednávejte v ORISu v rámci doplňkových služeb u sobotního závodu. 

 Úhrada společně s vklady na výše uvedený bankovní účet pořadatele. 
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Dětská školka: pouze po dobu závodu v centru 

 

Protesty:  v písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu se vkladem 200,-Kč. 

 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO 

pro rok 2017.  

 

Omezení: Ode dne vydání tohoto rozpisu platí omezení vstupu do prostoru závodu v 

souladu s ustanovením bodu 11 odst. 3 a 5 platných pravidel MTBO. Prostor 

závodu se nachází mezi obcemi Žebětín, Bosonohy, Kývalka, Ostrovačice, hrad 

Veveří, Brno-Bystrc. 

 

Upozornění: Po oba dny platí přísný zákaz jízdy volným terénem.  

 V sobotním závodě na krátké trati platí navíc úplný zákaz pohybu 

mimo cesty. Nedodržení bude důvodem k diskvalifikaci. Bližší informace budou 

upřesněny v pokynech k závodům. 

Technický stav kol bude pořadatelem kontrolován před startem u kategorií 

MW14 a 17. Minimální šíře plášťů je 1,5“. Každý závodník musí být vybaven 

řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.  

 

Funkcionáři závodu: Ředitel závodů:  Martin Štěpánek, tel. 603 565 603 

 Hlavní rozhodčí:  Zbyněk Pospíšek, tel. 605 204 216 

 Stavitelé tratí: Marek Pospíšek – krátká trať 

    Martin Ševčík – klasická trať 

 

Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 7.8.2017 

 

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., společnosti CURATORE RAJHRAD s.r.o., p. 

Jana Horského a akciové společnosti Automotodrom Brno. 

 

 Martin Štěpánek Zbyněk Pospíšek 
 ředitel závodu hlavní rozhodčí 


