
                                                        
 
 
 
 

Rozpis  
 

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

Žlábek MTBO 2022 
 

 
Pořádající orgán:  
Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO 
 
Pořádající subjekt:  
Klub orientačního běhu Kladno, z. s. (DKL) a SK Los Mělník. z. s. (LME)   
a kamarádi MTBO specialisti 
 
Datum:  
Sobota 10.9.2022 – neděle 11.9.2022 
 
Shromaždiště, centrum závodů:  
Areál bývalého koupaliště Poteplí (Malé Kyšice), okres Kladno 
https://mapy.cz/s/pezanacebe, GPS souřadnice: 50.0669442N, 14.0750367E     
  
Druh závodu:  
Sobota 10.9.2022 dopoledne - 13. kolo ČP - krátká trať 
Sobota 10.9.2022 odpoledne - 14. kolo ČP - sprint 
Neděle 11.9.2022 - 15. kolo ČP - long 
 
Závodní kategorie: 
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60 M11, M14, M17, M20, M21E, 
M21A, M21B, M40A, M40B , M50, M60, M70  
MW10 - ! jen v rámci krátké trati v sobotu dopoledne a longu v neděli odpoledne  
  (systém závodu bude upřesněn v pokynech)  
OPEN (trať pro příchozí) 
 
 
 
 

https://mapy.cz/s/pezanacebe


 
Vklady: 
Kategorie                 Middle            Long            Sprint 
WM10/11/14                60,-               60,-                60,-                 
WM17/20                   150,-             150,-  , a 15. kola            150,- 
WM21/40/50/60/70    250,-             250,-              250,- 
OPEN                         100,-             100,-              100,- 
 
Zapůjčení SIAC čipů: 50 Kč / závod (od neregistrovaných může být vybírána záloha 2 000 Kč) 
Zapůjčení běžných čipů: 50 Kč / závod (jen pro MW10, od neregistrovaných může být vybírána 
záloha 1 000 Kč). 
 
Přihlášky:  
Pomocí systému ORIS do 4.9.2022, neregistrovaní a zahraniční závodníci použijí formu jednorázové 
přihlášky v systému ORIS. 
Přihláška je platná po zaplacení vkladu. 
Pozdější přihlášky podle možností pořadatele s navýšením vkladu o 100%. Neplatí pro kategorie 
MW10 a OPEN, zde je možnost přihlásit se i na místě bez navýšení vkladů. 
 
Platby:  
Úhrada vkladů a kempování (viz níže) bezhotovostně, souhrnně za oddíl tak, aby platby byly připsány 
nejpozději 6.9.2022, na účet KOB Kladno, z.s., č.ú. 2201220535 / 2010, variabilní symbol 229XXXX, 
kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. 
Pořadatel nebude řešit přiřazení částečných plateb k jednotlivým závodníkům klubu. 
 
Prezentace:  
V centru závodů 
Pátek 18:00 – 21:00 
Sobota 8:30 – 9:30 a 15:00 – 15:30 
Neděle 8:30 – 9:30  
 
Systém ražení: 
Kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení AIR+ (umožňuje ražení do vzdálenosti 
150 – 200 cm). 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 běžné krabičky s dírou, bude tedy 
možné použít i běžné SI čipy.  
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát! 
Závodník je povinen se po dojezdu do cíle dostavit do centra závodů k vyčtení čipu (i při nedokončení 
závodu). 
 

Vzdálenosti:  
Parkování – centrum 0 – 300 m 
Centrum – start sobota middle do 5 km 
Centrum – start sobota sprint do 1 km 
Centrum – start neděle long do 5 km 
Centrum – cíl všech závodů 0 - 500 m 
 
Start:  
Intervalový  
Sobota middle 00 = 10:00 
Sobota sprint 00 = 16:00 (může být upraveno v pokynech) 
Neděle long 00 = 10:00 
 



Kategorie MW10 a OPEN startují na startovací krabičku dle pokynů startérů, časové rozmezí bude 
zveřejněno v pokynech. 
 
Mapy:  
Middle – 1 : 10 000, E=5 m, autor David Komín 
Sprint – 1 : 7 500, E=5 m, autor David Komín 
Long – 1 : 15 000, E=5 m, autoři Radek Laciga a David Komín 
Mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2022, stav 09/2022.  
Předchozí OB mapy prostoru – Brdce (2019) a Žlábek (2022) 
 
Předpokládané časy vítězů: 
Dle směrných časů Prováděcích pokynů sekce MTBO. 
 
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. 
Zakázaný prostor: https://mapy.cz/s/ravomemune . 
 
Parkování: 
V centru závodů – poplatek 100 Kč / vozidlo / víkend, bude vybíráno na místě. 
 
Kempování:  
V centru závodů možnost kempovat – stan / auto / karavan, poplatek pro osoby starší 10 let – 200 Kč / 
osoba / celý pobyt. 
Kempování je nutno objednat v ORISu v doplňkových službách u prvního závodu (middle sobota 
10.9.2022). 
 
Občerstvení: 
Stánkový prodej v centru závodů, restaurace 200 m od centra závodů. 
 
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. 
 
Úschova kol: 
Bude zajištěna v centru (Pá – So, So – Ne), otevřena bude v konkrétní časy (bude upřesněno 
v pokynech). 
 
Školka: 
Během závodu bude zajištěno hlídání dětí v centru závodu po nezbytně nutnou dobu. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Platí absolutní zákaz jízdy a pohybu mimo cesty (respektujte, vztahy s CHKO Křivoklátsko máme 
výborné, nechceme je zničit). Nedodržení je důvodem k diskvalifikaci. 
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 i z těchto důvodů. 
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.  

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

https://mapy.cz/s/ravomemune


 
 
Předpis:  
Závod probíhá podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO pro rok 
2022. 
                                   
Funkcionáři závodu:  
Ředitel: Pavel Vinš 
Hlavní rozhodčí: Petr Svoboda 
Stavba tratí: middle Mirek Šimek, sprint + long Jan Kouřimský  
 
Informace: 
http://www.kobkladno.cz/mtbo-2022/  - bude fungovat od pondělí 22.8. 
kobkladno@gmail.com     
 
Protesty:  
Písemně na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. 
 
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 vstřícný a konstruktivní přístup: 
Vojenským lesům a statkům ČR, Divize Hořovice, Vojenským lesům a statkům ČR Lesní správě 
Nouzov, správě CHKO Křivoklátsko. 
 
 
Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce MTBO ČSOS dne ..2022. 
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