
POKYNY
 

1. a 2. kolo ČP MTBO v Chacholicích

Pořadatel: ČSOS, technické provedení oddíl SK Chrast
 
Datum: 27.4.2013 ultra long, 1. závod Českého poháru MTBO 2013 

28.4.2013 middle, 2. závod Českého poháru MTBO 2013
 
Centrum: Po oba dny sportovní areál Chacholice (GPS: 49°52‘55.377“N, 

15°56‘55.108“E ).

Parkování: Chacholice, areál Zemědělského družstva cca 700m od centra
Příjezd bude značen od křižovatky v Podlažicích.

Prezence: Sobota  27.4. 8:00-10:00 centrum Chacholice
Neděle 28.4.  8:00-9:30  centrum Chacholice

Terén: Zvlněný terén v nadmořské výšce 300-430m.n.m. se sítí lesních 
komunikací tvořících většinou obdélníkovou síť. Sjízdnost je dobrá 
i za deštivého počasí. 
Na části prostoru je vyšší pohyb návštěvníků lesa, dbejte zvýšené 
opatrnosti!
Během závodu budete křižovat a částečně i využívat silnice 2. a 3 
třídy, všichni účastníci akce jsou povinni řídit se zákonem 
361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, případně 
pokyny pořadatelů.
Překážky budou značeny v mapě obvyklým způsobem.
Veškerý lesní porost v okolí centra je závodním prostorem a vstup 
do něj je zakázán.
Závodníci mohou na rozježdění před závodem využít příjezdovou 
komunikaci na start a všechny komunikace mimo vyznačený závodní 
prostor – v centru bude vyvěšena mapka se zákresem těchto 
prostor.

 
Systém ražení: Elektronický – čipy Sportident, kompatibilní  s čipy do verze 11.

Na startu je nutné vymazat a zkontrolovat vymazání čipu, v cíli se 
razí cílová jednotka. V případě poruchy SI jednotky na kontrole razí 
závodník kleštěmi do mapy, na tuto skutečnost je povinen upozornit 
v cíli.

 
Startovní čísla: Startovní čísla jsou shodná pro ultralong i middle. Po dojetí middlu 

se čísla odevzdávají. Závodník bez viditelně umístěného startovního 
čísla nebude připuštěn na start.

 
Technická kontrola: Technická kontrola pro závodníky kategorií OPEN, DH14 a DH17 

bude provedena v startovním koridoru. Minimální šíře plášťů je 1,5“. 



Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou 
přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.

 
Ubytování: Sportovní hala ZŠ Chrast , ulice U Pošty 5, při průjezdu náměstím 

odbočit před kostel a 100m rovně k hale. Prosíme o dodržování 
pořádku, rádi bychom do budoucna udrželi dobré kontakty. Nutné se 
přezouvat!!
Cena za nocleh je 80,-Kč/noc. Ubytování je plně v režii školy, takže 
pouze pro ty, kteří mají zaplaceno!

Tělocvična bude otevřena v sobotu od 17:00, v neděli nutno opustit 
do 9:30 hodin. 
Nenechávejte si v místě ubytování nic cenného, není v našich silách 
prostory hlídat 
Kola se do prostor haly nesmí brát!!
V prostoru centra možnost stanování.

Úschovna kol: Bude k dispozici v centru v Chacholicích. Jedná se o oplocený 
prostor hřiště  a bude po celou noc přítomna obsluha.
Provoz úschovny:
sobota: 17:00 – 19:00
neděle: 8:00 – 9:00

 
Školka: Školka bude otevřena v centru závodů vždy 30 minut před startem. 

Hlídání si po příjezdu zajděte do školky domluvit. 

Mytí kol: V centru budou k dispozici lavory a smetáčky.

Mytí lidí: V centru musí stačit lavor. Ve sportovní hale pro ubytované k 
dispozici sprchy jsou.

WC: Mobilní v centru.
 
Stravování: Sobota a neděle: zajišťeno v místě centra místními hasiči ( zvládají 

zde i akce o 1000 lidech).
Místní sbor dobrovolných hasičů pro Vás připravil velkolepé 
občerstvení v podobě polévky, pečeného divočáka s knedlíkem a 
zelím, uzeného, klobás, párků ... vše z místních kvalitních domácích 
zdrojů - máte se na co těšit.

Sobota večer: zajišteno provozovatelem hospody”Krčma U Jonáše”
Podrobné zvadlo na sobotní večer v samostatném článku na webu 
závodu.

Vyhlašování výsledků: sobota vyhlášení v centru do cca 30 minut po dojezdu posledního 
závodníka
neděle vyhlášení v centru  do cca 30 minut po dojezdu posledního 
závodníka
Vyhlašují se první 3 v každé kategorii.



Dětský závod: V sobotu bude připravena krátká trať na louce v blízkosti 
shromaždiště. Přihlášky je nutno podat do 11:00 na prezentaci.

Večírek: V rozpise uvedená akce v sokolovně se ruší , ale bude v “Krčmě U 
Jonáše” (49°54'19.922"N, 15°56'41.014"E). Hospoda má k dispozici 
120 míst uvnitř  a pro otužilejší je dalších 80 míst venku. Jelikož jsme 
byli nuceni vše přesunout na poslední chvíli, nebylo možno si zadat 
hospodu jako celek. Kdo má zájem se zúčastnit, doporučujeme 
zajistit si rezervaci míst na telefonu: 603 199 872 , 
www  .  chrasteckakrcma  .  cz  , případně osobně během dne. Od cca 
19,30 hodin pro nás bude hrát Country kapela Bíbři z Chrudimi. 
Vzdálenost z ubytovny je 1000m. Hospoda funguje včetně kuchyně. 
Otevřeno mají v sobotu od 13:00 hodin.

Zdravotní zajištění: V cíli zdravotní sestra - 602 554 538 , 776 300 781

Veřejná zdravotní služba-RZ Chrudim tel. 155

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné 
výsledky s mezičasy by se měly objevit během pondělka na 
stránkách závodů.

Předpis: Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích 
předpisů pro MTBO. Předpokládané časy vítězů se řídí prováděcími 
předpisy pro MTBO.
Jedním ze základních pravidel MTBO je zákaz jízdy mimo cesty 
vyznačené v mapě. Mimo ně musí nést závodník kolo min. 20cm nad 
zemí. Porušení se trestá diskvalifikací. 
Do prostor se stromky malého vzrůstu vstup zakázán. 
Závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Jury: Složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti.

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč.

Funkcionáři: Ředitel závodu: Luboš Janda
Hlavní rozhodčí: Jan Kopáček
Stavitelé tratí: Petr Mareček (ultralong), Jan Krejsa (middle)

 
Kontakt: http  ://  www  .  obchrast  .  com  /  nz  .  php  ?  nzid  =979  

tel. 608 933 344 - Luboš Janda
tel. 776 030 203  - Jan Kopáček
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ULTRALONG
Datum: sobota 27.4.2013
Start 00: 11:00, intervalový
Vzdálenosti:              parkoviště – centrum: 700m
                                  centrum -  ubytování: 3500m
                                  centrum - start:      4400m po silnici, převýšení 50 m
                                  cíl – centrum:           0m
                              Pro cestu na start obdržíte při prezentaci mapku. Bude vyvěšena i v 

centru. Příjezd na start auty je zakázán!
                                  Důležité upozornění!! Start je umístěn za železničním přejezdem. Je 

nutné počítat s určitou časovou rezervou při cestě na start.

Mapa: CHLUMY, měřítko 1:15000, ekvidistance 5 m, autor: Petr Mareček, 
stav 4/2013
Speciální mapy pro MTBO dle klíče ISMTBOM2010, formát 
A3,kategorie M20, M21E, M21A,M21B,M40 long a OPEN long mají 
dvě mapy velikost A3! Obě mapy dostanou sešité na startu. 
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.
V cíli se odebírá pouze druhá mapa kategoriím, které mají dvě mapy 
(M20, M21E, M21A, M21B, M40 long a OPEN long).
Povinný úsek po silnici II.tř na mapě vyznačen čárkovanou fialovou 
čarou.

Občerstvení: Pitný režim - na trati 1 x  a v cíli.
Kategorie, vzdálenosti, a počet kontrol: 

Délky tratí jsou měřeny vzdušnou čarou.
Časový limit:              Dvojnásobný čas vítěze kategorie.
Vyčítání čipů je v centru závodů. Nezapomeňte si okamžitě po dojezdu vyčíst!

km kontroly
M14 12.6 12
M17 21.8 21
M20 34.8 26
M21A 34.8 26
M21B 29.9 23
M21C 23.1 19
M21E 40.9 32
M40 Long 33 24
M50 22.8 22
W14 8.4 8
W17 12.6 12
W21A 22.1 19
W21B 17.5 19
W21E 27 24
W40 13.8 14
W50 12.6 10
Open-Short 12.6 10
Open-Long 29.9 23



MIDDLE
Datum: neděle 28.4.2013
Start 00: 10:00, intervalový     
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 700m
                                  centrum -ubytování: 3500m
                                  centrum -start:  1100 m po zpevněné cestě - převýšení 10 m
                                  cíl – centrum:     150 m
                         Cesta na start bude bude značena fáborky.

Mapa: VENCLOVKA, měřítko 1:15000, ekvidistance 5 m
                                  Speciální mapy pro MTBO dle klíče ISMTBOM2010, formát A4. 

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.
Mapy se odevzdávají v cíli do času startu posledního závodníka, 
po závodě se budou vydávat v centru zástupci klubu.

 
Kategorie, vzdálenosti a počet kontrol:

Délky tratí jsou měřeny vzdušnou čarou.

Časový limit: Dvojnásobný čas vítěze kategorie.
Vyčítání čipů je v centru závodů, ne v cíli. Nezapomeňte si okamžitě 
po dojezdu do centra vyčíst!

km kontroly
M14 6.20 11
M17 8.00 16
M20 10.50 18
M21A 12.60 23
M21B 10.50 18
M21C 9.50 17
M21E 13.80 24
M40 Long 11.70 20
M50 8.50 15
W14 5.20 10
W17 6.50 13
W21A 10.10 18
W21B 7.70 16
W21E 11.20 18
W40 7.30 16
W50 6.40 12
Open-Short 6.60 11
Open-Long 13.50 24



KATEGORIE OPEN 

  

Pro start v kategoriích OPEN není třeba žádné registrace či licence. Přihlašování je možné dle 

kapacity pořadatele i v den závodu bez příplatku, mapník je možné si zapůjčit u přítomných 

prodejců ( např. www.miry.cz) a čip na prezenci. 

Je třeba dodržovat pravidla MTBO - jízda pouze po cestách, pevně uchycená přilba atd.  

Na startu bude prováděna kontrola vybavení a pro potřebné základní instruktáž. 

  

Závodníci kategorie OPEN se musí před závodem dostavit na prezenci i když jsou přihlášeni 

předem. 

 

Předem přihlášení závodníci mají čas startu uvedený ve startovní listině. Při přihlášení na místě 

bude startovní čas sdělen na prezentaci. 

 

Zapůjčení čipu: 40Kč/závod. 

 




