
Pokyny k závodu
Labská klika II - 1. a 2. kolo ČP MTBO 2014

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů

Provedení závodu: Klub orientačního běhu Děčín, http://www.kobdecin.cz/

Datum: 3. - 4. 5. 2014

Centrum závodu: Fotbalové hřiště v Bynovci, okres Děčín. Loc: 50°49'29.2"N, 14°15'48.4"E

Parkování: Centrální parkoviště v blízkosti fotbalového hřiště. Bude vybírán poplatek 
50,- za oba dny dohromady.

Vzdálenosti: Centrum – parkování ... 100 m
Centrum – prezentace ... 0 m
Centrum – ubytování: stany a karavany ... 0 m, KD Ludvíkovice … 4 km
Centrum – start: sobota ... 1 km, neděle ... 3 km
Centrum – cíl: sobota … 100 m, neděle 200 m.
Centrum – vyhlášení vítězů a večírek … 0 m

Prezentace: V centru závodů, sobota 10:30 - 12:00, neděle 8:00 – 9:00.
Pro rychlé odbavení prosíme oddíly prezentovat jako celek, zástupce oddílu 
obdrží startovní čísla pro celý oddíl.
Změny a úpravy, které se vyskytnou ještě před závody posílejte pokud 
možno předem e-mailem.

Terén: Středně kopcovitý se středně hustou až hustou sítí cest velmi rozdílné 
kvality, převážně pískovcový podklad. Pro vyspělejší kategorie místy 
technicky náročné sjezdy.

Mapy: Sobota ... Knížecí cesta, 1:15 000, e = 5 m, rozměr A3
Neděle ... Riedlův kříž, 1:15 000, e = 5 m, rozměr A4
Stav: Jaro 2014. Mapový klíč: ISMTBOM 2010. Digitální laserový tisk.
Autoři: Kolektiv KOB Děčín
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Neobvyklé značky: Pro některé sjízdné okraje polí a luk je použita značka Ridable area 2 – 
oranžová barva. Tyto úseky mají sjízdnost jako krátká čárka (zn. 835).

Pro plně sjízdný okraj bazénu bývalého koupaliště je použita značka 529 
Paved area.

Zakázané prostory: Zakázané prostory jsou značeny v mapě značkou 709 Out of bounds area. V 
terénu budou vymezeny páskou na cestách, nebo plotem. Vstup či vjezd do 
zakázaného prostoru je důvodem k diskvalifikaci.

Tratě: Sobota 3. 5. 2014 - klasická trať (long)
Neděle 4. 5. 2014 - krátká trať (middle)
Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií podle prováděcích pokynů
pro rok 2014. Parametry jednotlivých tratí v příloze.

Start: Po oba dny intervalový. 
Sobota: 00 = 13:00, vzdálenost 1 km po modrobílých fáborkách.
Neděle: 00 = 10:00, vzdálenost 3 km po modrobílých fáborkách.
Kategorie Open se dostaví na start v rozmezí času 10 - 70 a startují podle 
pokynů startéra označením startovací kontroly.



Cíl: V blízkosti centra závodů. Mapy budou vybírány do času startu posledního 
startujícího, poté budou ihned vydávány. Nevyzvednuté mapy budou k 
dispozici na vyhlášení vítězů.
Závodníci, kteří nestartují v nedělním závodě jsou povinni po sobotním 
závodě odevzdat závodní číslo v cíli, nebo u vyčítání.
Uzavření cíle v sobotu bude v 18:00.

Systém ražení: Elektronický systém SPORTIdent. Je možné použít čipy běžných verzí 5, 6, 
8, 9, 10 a 11. Nulování a kontrola nulování čipů proběhne ve startovních 
koridorech. V cíli závodník ukončí závod oražením cílové kontroly.
V případě nefunkčnosti SI jednotky závodník razí kleštěmi do vyznačených 
políček v mapě.
Vyčítání čipů bude v centru závodů. Každý závodník je povinen vyčíst 
svůj čip, i když závod nedokončí!

Časový limit: Sobota – long … 240 minut
Neděle – middle ... 120 minut

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky budou 
zveřejněny na WWW stránkách závodu.

Vyhlášení vítězů: Sobota … asi ve 20:00 v centru.
Neděle … ihned po závodě v centru.
První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny od našich sponzorů.

Jury závodu: Leoš Bogar
Věra Pařízková
Radovan Mach

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 200 Kč, nejpozději do 1 hodiny 
od uzavření cíle. Protesty proti oficiálním výsledkům písemně na informační
adresu závodu nejpozději do 14 dnů od zveřejnění výsledků.

Technická kontrola: Na startu pro kategorie M14, W14, M17, W17 a Open.

Mytí, WC: V centru závodů jsou k dispozici sprchy a WC v šatnách fotbalového klubu. 
Dále je k dispozici mobilní WC TOITOI. 

Mytí kol: Na vyznačeném místě v centru. V případě deště bude k dispozici WAPka. 
Zákaz mytí kol v rybníku!

První pomoc: K dispozici v centru závodů.

Stravování: Bude zajištěno občerstvení v centru, další možnosti v přilehlých obcích.

Dětská školka: Bude umístěna v centru. Vaše děti vám rádi pohlídáme, nezapomeňte si je 
však ihned po závodě zase vyzvednout. :-)

Úschova kol: Kola bude možné uschovat ze soboty na neděli v restauraci Bynovec (viz 
plánek centra. Úschovna bude otevřena v sobotu 18:00 – 20:00, v neděli 
8:00 – 9:30. Doporučujeme si i v úschovně kola uzamknout. Přestože kola 
budou v noci hlídána, není v našich možnostech za vaše stroje ručit.
Ubytovaní v KD Ludvíkovice si budou moci uschovat kola v místě 
ubytování.

Večírek: V sobotu po vyhlášení vítězů (asi ve 21 hod.) v centru. O hudební stránku se
postará DJ Kaučuk.

Předpis: Závodí se podle pravidel MTBO a soutěžního řádu MTBO pro rok 2014. 
Porušení pravidel může být důvodem k diskvalifikaci závodníka.



Upozornění: Každý závodník je povinen po celou dobu závodu používat řádně 
upevněnou cyklistickou přilbu.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí, resp. nebezpečí svých zákonných 
zástupců.
Trať sobotního závodu kříží silnici 3. třídy, prochází obcí a některé 
kategorie mají volbu postupu po silnici 3. třídy. Závod probíhá za plného 
provozu a závodníci jsou povinni dodržet pravidla silničního provozu.
Jízda mimo cesty je zakázána, přebíhat je možné – kolo musí být neseno.
Zákaz jízdy po komunikacích označených značkou 711 Forbidden route.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Ivan Stibal
Hlavní rozhodčí: Martin Horák
Stavitelé tratí: Long ... Martin Horák, middle ... Natália Tyszová

Další informace: WWW: http://kobdecin.php5.cz/lk/
Email: mtbolk@gmail.com
Telefon: 602 193 266

Tým pořadatelů z KOB Děčín Vám přeje výjimečný sportovní i kulturní zážitek.

Příloha 1 – parametry tratí

Kategorie
Long Middle

Délka [km] Přev. [m] Kontrol Délka [km] Přev. [m] Kontrol

M14 7,3 140 9 5,1 65 11

M17 13,1 250 14 6,5 175 10

M20 18,7 450 20 9,3 240 16

M21A 18,7 450 19 9,3 240 16

M21B 17,1 410 14 8,1 210 13

M21C 13,4 310 13 7,0 165 13

M21E 23,6 540 22 10,5 325 18

M40L 18,4 440 18 9,5 265 16

M40S 12,9 210 14 6,9 185 12

M50 12,9 300 15 6,8 170 11

M60 12,9 300 15 6,8 170 11

W14 7,3 130 8 5,2 70 10

W17 10,0 170 9 5,2 70 10

W20 13,0 230 12 6,5 180 13

W21A 13,0 230 12 6,5 180 13

W21B 11,2 200 12 6,0 135 11

W21E 15,3 400 13 7,6 210 13

W40 11,2 200 12 6,0 135 11

W50 10,0 170 9 5,2 70 10

Open long 20,8 480 26 9,3 210 21

Open short 8,5 170 13 5,3 110 10

Family 5,4 90 7 5,1 105 9

http://kobdecin.php5.cz/lk/
mailto:mtbolk@gmail.com


Příloha 2 – plánek centra
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