
                                                        

 

 

Pokyny  
 

K závodům 13., 14. a 15. kola Poháru České republiky v MTBO 
 

Žlábek MTBO 2022 

 

 

 

Pořádající orgán:  
Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 
 

Technické provedení:  
Klub orientačního běhu Kladno, z. s. (DKL) a Sportovní klub Los Mělník. z. s. (LME)   

a kamarádi MTBO specialisti 
 

Termín a klasifikace závodů:  
Sobota 10.9.2022 dopoledne - 13. kolo ČP – krátká trať / middle 

Sobota 10.9.2022 odpoledne - 14. kolo ČP – sprint 

Neděle 11.9.2022 dopoledne - 15. kolo ČP – klasická trať / long 

 

Centrum / příjezd:  

Areál bývalého koupaliště Poteplí (Malé Kyšice), okres Kladno 

https://mapy.cz/s/pezanacebe, GPS souřadnice: 50.0669442N, 14.0750367E     

 

Parkování: 

V centru závodů (viz plánek na webu) – poplatek 100 Kč / vozidlo / víkend, bude vybíráno na místě. 

Po zaplacení obdržíte parkovací lístek, který viditelně umístěte, pro potřebu kontroly. Dbejte pokynů 

pořadatelů 

 

Prezentace: 
V centru závodů 

Pátek 18:00 – 21:00 

Sobota 8:30 – 9:30 a 15:00 – 15:30 

Neděle 8:30 – 9:30  

 

Na prezentaci si v zájmu bezproblémového průběhu, prosím, přineste doklad o 

zaplacení/převodu vkladů, pokud svoji platbu nenajdete již zanesenou v ORISu.  
 

 

https://mapy.cz/s/pezanacebe


 

Startovní čísla: 

Všichni závodníci, kromě kategorií OPEN a MW10 obdrží na prezentaci startovní čísla Českého 

poháru MTBO. Startovní číslo je závodník povinen umístit na kolo tak, aby bylo čitelné zepředu. Čísla 

budou vybírána v cíli nedělního závodu. V případě nevrácení startovního čísla je závodník povinen 

uhradit částku 100,- Kč. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci. 

 

Vzdálenosti: 

Centrum – Start Middle   4000m / 80m převýšení. Cesta na start bude značena a vede po 

místní komunikaci chatovou osadou po červené tur. značce k Mosteckému mlýnu a dále po okresní 

silnici č. 207 směr Horní Bezděkov. Dbejte zvýšené opatrnosti, z cesty nikde neodbočujte (závodní 

prostor).  

Centrum – Start Middle MW10  400m / 20m převýšení.  

Centrum – Start Sprint    300m / 40m převýšení.   

Centrum – Start Long    600m / 10m převýšení.  

Centrum – Start Long MW10  650m / 0m převýšení. 

Centrum – Cíl    0m 

 

Starty:  

Intervalové dle startovní listiny. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.  

Sobota middle: 00 = 10:00, kategorie OPEN startuje na krabičku v čase 00-60 

Sobota MW10:  start na krabičku dle pokynů startérů v čase 13:00-14:00 

Sobota sprint: 00 = 16:00, kategorie OPEN startuje na krabičku v čase 40-70 

Neděle long: 00 = 10:00, kategorie OPEN startuje na krabičku v čase 00 – 40 

Neděle MW10:   start na krabičku dle pokynů startérů v čase 10:00-12:00 

 

Terén: 

Zvlněný, nadmořská výška 350 – 480 m n.m. hustá síť komunikací různé kvality, místy prudké a 

technicky velmi náročné sjezdy, chatová a vesnická zástavba. 

 

Mapy:  

Middle:  Brdce MTBO 1:10 000, E=5 m, formát A4.  

Kategorie M20, M21E, M21A, M40A, M50 a W21E mají oboustrannou mapu. Trať na první mapě 

končí kontrolou. Trať na druhé mapě začíná trojúhelníkem v místě poslední kontroly na první mapě, 

číslování kontrol na druhé mapě navazuje na číslování z první. 

  

Sprint:  Kyšky MTBO 1:7 500, E=5 m, formát 313x283mm  

  

Long:  Žlábrd MTBO 1:15 000, E=5 m, formát 330x450mm   

Kategorie MW10 má výřez mapy v měřítku 1:5 000, E=5m, formát A4  

 

Hlavní kartograf: David Komín.  

Všechny mapy jsou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2022, stav 09/2022 a jsou tištěny na 

vodovzdorném papíře PRETEX. Předchozí OB mapy prostoru – Brdce (209) a Žlábek (2022). Mapy 

se v cíli závodů nebudou vybírat, dodržujte pravidla fair play. 

 

Upřesnění pravidel: 

Platí absolutní zákaz jízdy i pohybu mimo cesty, tzn. je zakázáno přebíhání ve všech závodech. 

Nedodržení je důvodem k diskvalifikaci.  

Pro cestu na start použijte jen vyznačené cesty, pohyb v prostoru závodu před vlastním startem je 

zakázán. Všude kolem centra závodu je závodní prostor! Rozjíždění je možné pouze na značených 

cestách na start a na příjezdové silnici směr Nouzov. 

Trať sprintu je pro všechny kategorie v jednom místě vedena přes příjezdovou silnici Nouzov – 

Poteplí. Přejezd bude hlídán pořadateli, dbejte jejich pokynů a opatrnosti! 

 



 

Tratě: 

Parametry tratí jsou uvedeny v samostatné tabulce v systému ORIS.  

 

Časový limit:  

Sobota, middle:100 minut, Sobota, sprint: 60 minut, Neděle, long: 180 minut 

 

Předpokládané časy:  

V souladu s Prováděcími pokyny a Soutěžním řádem k soutěžím ČSOS v MTBO 2022.  

 

Uzavření cíle:  

Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka, nebo po 

dojezdu posledního závodníka. 

 

Systém ražení: 

SportIdent - kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení AIR+ (umožňuje ražení do 

vzdálenosti 150 – 200 cm). Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat 

svůj čip SI (clear+check). Razit kontroly lze pouze pomocí SIAC čipů (kontroly nemají dírku na čip).  

Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení cca 20ks AIR čipů za poplatek  

50 Kč / závod. Jedinou výjimkou bude kategorie MW10, kde budou také běžné krabičky s dírou, bude 

tedy možné použít i běžné SI čipy. Ražení na cílové čáře: bezkontaktně – cílový koberec. Dětský 

závod MW10 oba dny – závodníci razí na cílové čáře zasunutím čipu do krabičky.  

 

Nezapomeňte si po dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip – učiňte tak co nejdříve, abychom 

měli aktuální výsledky. Vyčíst čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně 

neprojeli cílem. V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě. 

Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát! 

 

Výsledky:  

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu a zobrazovány online na odkazu 

https://liveresultat.orientering.se. Konečné výsledky včetně mezičasů budou publikovány v systému 

ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz 

 

Vyhlášení výsledků:  

Vyhlášení vítězů sobotních závodů proběhne v sobotu v 19:00 v centru závodu. První tři závodníci 

v každé kategorii a všichni závodníci v kategorii MW10 obdrží diplomy a věcné ceny věnované 

partnery závodu. Vyhlášení nedělního závodu proběhne co nejdříve po jeho skončení, předpokládaný 

čas 14:30 (bude upřesněno). 

 

Občerstvení:  

V centru bufetový stánek s jídlem (grilované maso, klobásy, guláš a další..), pivem a limem a kávou. 

V těsné blízkosti centra restaurace U Netopýra 

 

Školka:  

V centru, naše zkušené matky a dcery se po dobu vašeho závodu postarají o vaše děti, 

prosíme – odkládejte děti jen na dobu nezbytně nutnou  

 

První pomoc:  

Zajištěna pořadatelem v centru. Ve vážných případech volejte 155. 

 

WC:  

TOI TOI v centru 

 

 

 

https://liveresultat.orientering.se/
http://oris.orientacnisporty.cz/


Mytí: 

Koryto s kohoutky, zahradní sprcha, šetřete prosím vodou a nepoužívejte mýdlo a jiné mycí 

prostředky 

 

Mytí kol: 

V centru hadice s tekoucí vodou, lavory, smetáčky. 

 

Technická kontrola: 

Bude provedena před každým závodem pro kategorie OPEN, MW11, M/W14 a M/W17. 

Šíře plášťů musí být minimálně 1,5“. 

Všichni závodníci musí mít cyklistickou přilbu, bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu. 

 

Úschovna kol: 

Bude zajištěna v centru v uzamčené hale, otevřena bude: 

Pátek 20:30- 21:00 

Sobota 9:00 - 9:30 a 18:30 – 20:30 

Neděle 9:00 – 9:30 

Pořadatel neručí za odložená kola – uzamkněte si je proto vlastními zámky!!!   

 

Protesty:  

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času 

uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) se vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání 

protestu vrácen. 

 

Jury: 

Jaroslava Švarcbachová 

Martin Horák 

Miroslav Kalina 

 

Funkcionáři závodu:  
Ředitel: Pavel Vinš 
Hlavní rozhodčí: Petr Svoboda 
Stavba tratí: krátká trať Mirek Šimek, sprint + long Jan Kouřimský  

 

Informace:  

ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7160 

http://www.kobkladno.cz/mtbo-2022/  
kobkladno@gmail.com 

ředitel závodu telefon 604 266 113 
 

!!! UPOZORNĚNÍ:  

Závody se konají v CHKO Křivoklátsko, chovejme se slušně a ohleduplně. 

Prostorem závodů vede několik frekventovaných turistických tras, cyklotras a singltreků, buďte 

opatrní a ohleduplní. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídají jejich zákonní 

zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou. 

Prosíme závodníky o dodržování pořádku a čistoty v prostoru závodu, zejména na 

shromaždišti a parkovišti a dodržování zákona o lesích. 

Dodržujte Desatero MTBO! (viz. níže)  

Provozování prodejní činnosti a propagace akcí je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

 

!!! BEZPEČNOST: 

Během závodu se můžete potkat se silnicí a rozhodně se potkáte s vesnickou zástavbou. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7160
http://www.kobkladno.cz/mtbo-2022/
mailto:honzabenes@email.cz


Pořadatel většinu potencionálně nebezpečných míst hlídá, i tak na vás apelujeme, abyste byli opatrní a 

ohleduplní. Dávejte BACHA. Zdejší terény jsou vyhledávané i v rámci individuální turistiky a 

cyklistiky, očekávejte provoz, hlavně na singltrecích. 

Ochrana osobních údajů: 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. 

 

Fotografování: 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti  

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 

vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB). Fotografie mohou být publikovány  

na webu pořadatele. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně 

fotografovi.  

 

Poděkování za lidský, vstřícný a konstruktivní přístup: 

Vojenským lesům a statkům ČR, Divize Hořovice, Vojenským lesům a statkům ČR, Lesní správě 

Nouzov, správě CHKO Křivoklátsko, Obci Chyňava, Obci Bratronice, Obci Malé Kyšice, Obci Horní 

Bezděkov. 

Se všemi máme výborné vztahy, nechceme je zklamat. 

 

Kempování:  

Na prezentaci obdržíte kempovací kartu, kterou viditelně umístěte, pro potřebu kontroly. 

 

 

 
Závod MTBO - Desatero, Jak na to! 

 

1. Za jízdy vždy, i když mapuji, sleduji situaci před sebou, na křižovatkách se rozhlížím. Chci-li náhle 

změnit směr jízdy, ohlédnu se. 

2. Jezdím vpravo a uhýbám se doprava, je-li to možné, předjíždím vlevo. Jedu-li do kopce, dávám 

přednost závodníkům jedoucím z kopce. 

3. Jsem-li předjížděn, udělám místo tam, kam jsem vyzván. Tj. slyším-li "zleva" uhýbám vpravo, 

slyším-li "zprava" uhýbám vlevo. Nejsem-li vyzván, uhýbám vpravo. 

4. Musím-li pro mapování zastavit, učiním tak na okraji cesty tak, abych neomezil ostatní v jízdě. 

5. Během závodu se pohybuji jen po cestách a pěšinách vyznačených v mapě. Při jízdě, nebo pohybu 

mimo cesty budu diskvalifikován. 

6. Ihned po oražení kontroly od ní odjíždím a umožním ražení dalším závodníkům. Mapuju, svačím, 

montuju a močím v dostatečné vzdálenosti od ní a stranou cesty. 

7. Celou dobu závodu musím mít na hlavě upevněnou přílbu, dobré jsou také brýle proti větvičkám a 

hmyzu a rukavice chránící ruce při případných pádech. 

8. Nic po mě nesmí v lese zbýt, tj. obaly od laskomin, prázdné lahve a píchlé duše si odvezu zpět. 

9. Ukončím-li předčasně závod, oznámím to v cíli pořadateli a odevzdám mapu. 

10. V případě zranění jiného účastníka závodu jsem povinen pomoci. 



 
Svazoví sponzoři 

 

   

 

 

 

 

 


