
Rozpis 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

Druh závodu: Sobota 3. 5. 2014 - klasická trať (long)
Neděle 4. 5. 2014 - krátká trať (middle)

Vypsané kategorie: M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40L, M40S, M50, M60,
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50,
Open long, Open short, Open family
Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií se řídí platnými 
prováděcími pokyny.
Kategorie Open short – orientačně nenáročná trať délky jako W50, 
předpokládaný čas vítěze 50-70 minut.
Kategorie Open long – orientačně méně náročná trať do délky M21E.
Kategorie Open family – pro rodiče s dětmi, délka jako W14.

Přihlášky: Registrovaní závodníci se hlásí přes přihláškový systém ORIS:
http://oris.orientacnisporty.cz/. Ostatní přes přihláškový systém KOB Děčín:
http://activity.kobdecin.cz/Activities.aspx na každý závod zvlášť. Speciální 
požadavky e-mailem na mtbolk@gmail.com.
Termín přihlášek je do 27. 4. 2014 včetně. Dohlášky na místě budou možné 
pouze na místa vakantů a do kategorií Open do vyčerpání kapacity.

Startovné: Kategorie Sobota Neděle
MW14 60,- 60,-
MW17, MW20 110,- 110,-
MW21-50 170,- 150,-
Open Short 100,- 100,-
Open Long 200,- 150,-
Open family 50,- 50,-

Startovné platí pro přihlášení v řádném termínu. Přihlášky po termínu – 
kromě kategorií Open – jsou za dvojnásobné startovné.
Startovné uhraďte vždy za celý oddíl do termínu přihlášek na účet 
č. 2800387038/2010, variabilní symbol: 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu 
podle adresáře ČSOS.

Prezentace: V centru závodu, sobota 9:30 - 11:30, neděle 8:00 - 9:00.

Start: Po oba dny intervalový, sobota: 00 = 13:00, neděle 00 = 10:00.

Systém ražení: Elektronický systém SPORTIdent. Půjčovné SI čipu je 50 Kč na závod, 
požadavek na zapůjčení čipu uveďte do přihlášky. V případě nevrácení 
zapůjčeného čipu bude požadována náhrada 1000 Kč.
Každý závodník musí po závodě vyčíst svůj čip (i když nedokončí)!

Vzdálenosti: Centrum - parkoviště ... 200 m
Centrum - ubytování ... 0 m
Centrum - start: sobota ... do 2 km, neděle ... do 4 km
Centrum - cíl: sobota … 0 m, neděle do 1 km.

Terén: Mírně kopcovitý se středně hustou sítí cest velmi rozdílné kvality, 
převážně pískovcový podklad.

http://activity.kobdecin.cz/Activities.aspx
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Mapy: Sobota ... 1:15 000, e = 5 m, rozměr A3
Neděle ... 1:15 000, e = 5 m, rozměr A4
Stav: Jaro 2014. Mapový klíč: ISMTBOM 2010. 
Autoři: Kolektiv KOB Děčín
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

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.

Vyhlášení výsledků: Sobotní výsledky budou vyhlášeny na společenském večírku zhruba ve 
20 hodin. Nedělní výsledky budou vyhlášeny ihned po závodě v centru.

Večerní program: V případě dobrého počasí v centru. V případě deště v kulturním centru v 
Arnolticích.

Zakázaný prostor: Oblast mezi obcemi Děčín, Ludvíkovice, Nová Oleška, Srbská Kamenice, 
Růžová, Arnoltice, Labská stráň.

Ubytování: Z pátku na sobotu i ze soboty na neděli bude možnost stanování přímo na 
fotbalovém hřišti v centru, cena 80 Kč/osoba/den. K dispozici budou sprchy.

Dále sál KD v Ludvíkovicích, 4 km od centra, cena 100 Kč/osoba/den, 
kapacita asi 100 míst.

Další možnosti ubytování v okolí (individuálně):
www.farmaruzova.cz
www.pensionustehliku.cz
www.pensionruzak.cz
www.ruzova-novysvet.hotel.cz
www.hoteluzelenehostromu.cz
www.pensionuvaclava.jex.cz
www.pastis.cz
www.pensionurytire.cz
www.natocne.cz
www.pensionjanov.cz
www.pension-ulipy.cz
www.apartmany-umarkytanky.eu
www.penzionjozak.cz
… a další.

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

Parkování: Na letišti u centra.

Dětská školka: Po oba dny v centru závodu. Pouze po dobu závodu!!!

Upozornění: Každý závodník je povinen po celou dobu závodu používat řádně 
upevněnou cyklistickou přilbu.
Technická kontrola bude prováděna ve startovním koridoru u kategorií 
MW14, MW17 a Open.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí, resp. nebezpečí svých zákonných 
zástupců.

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.
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