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POKYNY 
5 DNŮ MTBO PLZEŇ 2017 
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Velevážené O-bikerky a O-bikeři,  

Srdečně Vás vítáme na sedmém ročníku pětidenních MTBO pořádaných KOS Slavia Plzeň. Tentokrát se 

nám podařilo pro vás připravit nové terény v okolí malebného městečka Plasy na severním Plzeňsku s centrem v RS 

Máj. Mapy pro vás připravil zkušený mapař Komanč, pověřený již minulými pětidenními. Severní Plzeňsko je známo 

chladnějším počasím oproti Plzni, zvlněnou krajinou a klidným údolím říčky Střely. V Plasech se nachází velmi 

pozoruhodný klášter, který stojí na dřevěných kůlech, dále muzeum a i pivovar, rozhodně neváhejte a navštivte je! 

Obyvatelé města Plasy jsou velmi akční a proto se zde koná spoustu koncertů, a též každoročně v září trail Baroko 

maraton, určitě doporučujeme! 

Chtěl bych zároveň tímto poděkovat všem městským úředníkům a zastupitelům z měst a vesniček za velmi 

vstřícné jednání, které umožnilo, že zde můžete být i Vy. 

Užijte si pohodových 5dní závodění i kultury v Plasech a okolí:-) 

     Za všechny Slávisty z KOS Plzeň, ředitel závodu Ondra Hašek 

       3x3 je vosum 

OBECNÉ INFORMACE 

Pořadatel: 

  KOS Slávia VŠ Plzeň 

Český svaz orientačních sportů (E1,E2, MČR štafet, E3) 

Datum: 

 5. – 9. červenec 2017 

Program: 

 Závody: 

Středa  5.7. E1, middle, 11. ČP, World Master Series 

 Čtvrtek  6.7. E2, sprint, 12. ČP, MČR ve sprintu, World Ranking Event, World Master Series 

   v podvečer tříčlenné štafety v orientačním Duatlonu 

Pátek 7.7. MČR štafet 

Sobota 8.7. E3, long, 13. ČP, World Ranking Event 

Neděle 9.7. E4, delší-semifree order middle, handicap start 

Centrum: 

  RS Máj Plasy, GPS Loc: 49.9403936N, 13.3740350E: Mapy.cz – turistická 

http://www.mapholders.cz/
https://mapy.cz/s/1uiTU
https://mapy.cz/s/1uiTU
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Prezentace:  

5-denní MTBO (vč. M-ČR štafet):  

4. července 16.00-22.00 v centru (RS Máj) 

5. července 9.00 – 10.30 v centru 

Jednotlivé etapy E2-E4 (vč. M-ČR štafet):  

večer před etapou 18-19 hod., v centru závodů (RS Máj) 

dohlášky dle možností pořadatelů 

Štafety:  soupisky do 6.7. 17:00 přes ORIS 

Mapy: 

 Speciální pro MTBO, stav 6/2017, nejsou vodovzdorně upraveny 

Parkování v kempu:  

Parkování v areálu RS Máj je pro účastníky celých MTBO5denních zahrnuto v ceně startovného. Od závodníků 

přihlášených pouze na závody ČP bude vybírán poplatek 100 Kč / auto za parkování v areálu kempu. Dbejte 

prosím pokynů pořadatelů a šetřete místem.  

Startovní čísla:  

Obdržíte na prezentaci, musí být upevněna viditelně na kole.  

 Na E1 – E3 používá závodník stejné číslo. 

Na MČR štafet budou speciální čísla. 

 Na E4 (handicap start, stíhačka) si prvních 6 závodníků v každé kategorii před startem vyzvedne příslušné 

startovní číslo. Ostatní závodníci si ponechávají svá čísla. 

 Kategorie Open startovní čísla nemá. 

Systém ražení:  

Elektronické SportIdent, v případě poruchy SI jednotky použijte opravná políčka R1 – R3 v mapě. Závod 

končí oražením cílové jednotky na cílové čáře. 

 V případě těsného dojezdu v 4. etapě rozhoduje pořadí závodníků na cílové čáře. A cílová jednotka se razí 

za čárou. 

Technická kontrola: 

 Na startu pouze pro kategorie W/M 14, W/M 17 a Open. 

Do lesa nebudou vpuštěni závodníci bez cyklistické přilby. 

Kola všech závodníků musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5“. 

Úschovna kol:  

Není dovoleno si brát kola na chatky, jsou renovované = za případné škody zodpovídáte sami 

V centru, v budově prezentace je úschovna pro úschovu čistých kol. 

Ukládání kol od 18:00 do 19:00, (při E2 19:00-20:00), po té se místnost se uzavírá. 

Vyzvednutí kola od 7:30 do 8:30 (při E2 6:30-7:30), bude možné pouze za podmínky znalosti Vašeho SI, 

značky a barvy kola. 

Jde hlavně o bezpečí Vašich strojů, tak pravidla respektujte!!! 
Mytí kol: 

V centru závodů bude na vyhrazeném místě, umyvadla a smetáčky. 

Je přísný zákaz mytí kol potoce, bude trestáno veřejným pranýřováním!! 

Výsledky: 

Budou vyvěšovány průběžně, celkové pak večer v centru. 

Vyhlášení vítězů:  

Po 1. – 3. etapě + MČR štafet v centru závodů od 20:00. Po 4. etapě pouze celkové výsledky (13:30 – 

14:00) 

 Čas vyhlášení oznámí speaker v průběhu závodu. 

 

http://www.mapholders.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3929
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První pomoc: 

V centru závodů. 

Trikoty: 

Jak je zvykem na prestižních etapových závodech příslušní závodníci (muži i ženy) obdrží putovní trikoty. 

žlutý – ŽLUŤÁK: vedoucí závodníci v kategoriích M21E resp. W21E v průběžném pořadí po každé etapě. 

zelený – SPURTÉR: závodník s nejrychlejším dojezdem ze sběrné kontroly v etapě, zvlášť M a W, při 

rovnosti časů rozhoduje lepší umístění v kategorii, následně menší ztráta na vítěze, dále menší celkový 

čas. 

puntíkatý – LUCKY LOSER: závodník na 4. místě s nejmenším odstupem za třetím v etapě, při rovnosti 

rozhoduje absolutní věk závodníka, trikot získává stejným způsobem závodník v celk.pořadí 5days natrvalo. 

Převlékání proběhne po každé etapě v rámci vyhlášení výsledků, nezapomeňte je přinést!! 

Občerstvení:  

V cíli každé etapy voda a šťáva. 

Jídelna v centru - zajišťují majitelé střediska. 

V centru pekárna s domácími čerstvými preclíky http://www.mazanypreclik.cz/  

DoKola Kafé! s ranními koláčky https://www.facebook.com/Dokolakafe-1458839957752419/ 

Fábory, barevné značení: 

 Modrobílé: na start 

Červené: ze sběrné kontroly do cíle (úsek ze sběrné kontroly do cíle je povinný úsek) 

Oranžové: nebezpečný úsek  

 

Cesta na start - důležité upozornění: 

Při cestě na start E2  po silnici RS Máj-Plasy mají závodníci povinnost se chovat se jako chodci nebo mít 

kolo ve stavu podle vyhlášky silničního provozu, tzn. vybavené zvonkem, blatníky, světlem, odrazkami. 

 

Protesty: 

Do 30 minut po zveřejnění oficiální výsledkové listiny hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč. 

Jury: 

Bude oznámena a vyvěšena v centru závodů. 

Hlavní rozhodčí: 

Ondřej Vodrážka (E1, E2, MČR Štafet, E3, E4) 

IOF Advisor: 

 Jiří Vraný 

Vydávání map na startu:  

 E1, E2, E3:  1 min před startovním časem 

 MČR štafet  15s před startovním časem 

 E4:   závodník si bere mapu po ostrém startu 

Vydávání map v cíli: 

V cíli odevzdávejte mapy do pytlíků. Po každé etapě se mapy vydávají po odstartování posledního 

závodníka. 

Dětský koutek: 

 Bude vždy v centru etapy. 

Dětský koutek bude otevřen každý den 30 minut před startem prvního závodníka a uzavře se 60min (při 

klasice 100min) po startu posledního závodníka. 

Brečící děti bereme pouze spící. Zásobte své děti pitím a jídlem! 

S vyzvednutím dítěte po dojezdu neotálejte = DĚTSKÝ KOUTEK NENÍ ODKLADIŠTĚ DĚTÍ, když jdete na 

pivo! 

http://www.mapholders.cz/
http://www.mazanypreclik.cz/
https://www.facebook.com/Dokolakafe-1458839957752419/
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K ubytování a stravování  

Prosíme všechny ubytované v centru závodů (týká se RS Máj i RS Zátiší) o vyplnění registračního formuláře 

ubytovaných. Formulář naleznete v oddílové obálce, kterou dostanete při prezentaci. 

 

Stravování (snídaně, obědy, večeře) jsou zajišťovány provozovatelem areálu. Potřebné informace k 

objednávání, výdeje stravy a její úhrady Vám na vyžádání zprostředkujeme v office centru. Pokyny k této 

nezbytné činnosti naleznete rovněž v oddílové obálce, kterou dostanete při prezentaci.  

 

Služby a nejídelní stánky: 

 Sporticus - všechno 

FORCE - Cyklo prodejna  

Haven -  oblečení pro cyklist(k)u co chce být “IN” 

 AutoPILOT - mapníky 

 Miry - mapníky 

LXY accessories - klíčenky, medaile, nálepky s OB tématikou 

  

Sponzoři: 

KOS Slavia Plzeň, Sporticus, Haven, Škoda Electric, Autopilot, Ramap, Force, CycloPoint, Mercuri 

International, AF-Engineering 

             

Předpis: 

Závodí se dle platných pravidel MTBO a soutěžního řádu ČSOS 

 

Praktická upozornění: 

 Start při všech etapách závodu je na vlastní nebezpečí. 

Jezděte při pravé straně, tudíž se vyhýbejte vpravo! 

 Postup při předjíždění závodníků: 

- předjíždějící závodník křikne na předjížděného “HEJ“ 

- předjížděný závodník se uhýbá maximálně k pravé straně a nechá se předjet 
- předjíždějící závodník poděkuje!!! 

 

Servis kol a prodejna cyklosoučástek:  

V centru závodů bude stánek FORCE a také JÁJÍN, kteří Vám s úsměvem za drobnou úplatu pomohou.

 Pokud budete mít zvláštní požadavky, specifikujte je Jájinovi, on je zařídí. 

Servis je zajištěn v obchodu Cyklopoint, který je v OC Luna (Plzeň, Skupova 24, vedle Borského Parku),  

 otevřeno v pátek a sobotu dopoledne. 

 

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ V CENTRU: 

Důležité! Při příjezdu zaparkujte dle pokynů pořadatelů, poté se registrujte v kanceláři závodu. 

Nebude možné zajet přímo k chatce/stanu. Karavany také umístí pořadatelé. 

Ubytovaní v RS Zátiší mohou parkovat v místě, ostatní zaparkují na centrálním parkovišti v RS Máj. 

Mapa centra níže. 

http://www.mapholders.cz/
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ETAPA 1 

„Letecký den v Plasích“ 

 

Datum: středa 5. 7. 2017 
 
Druh závodu: middle - 11. ČP, World Master Series 
 
Centrum:  RS Máj Plasy, GPS Loc: 49.9403936N, 13.3740350E: Mapy.cz – turistická 
 
Doprava: Není  potřeba, etapa v centru MTBO5Days 
 
Parkování: v areálu RS Máj Plasy nebo podle instrukcí pořadatele 
 
Mapa: Letecký den v Plasích, 1:15 000, E=5m, stav 6/2017, rozměr 30 x 30 cm 
 
Terén: Zvlněný, protkaný několika prudkými stržemi, typický pro sever Plzeňska. Vedlejší cesty 

jsou spíše pomalé, zarostlé. Pozor na klacky, nikdo tam roky neuklízel.  
 
Vzdálenosti: Centrum = cíl 
 Centrum – start 3 km  
 
Start: 00 = 11:00, Kategorie Open startuje na krabičku v čase 60-150 min 
 
Parametry tratí:  

 

Kategorie Délka 

vzdušně 

Počet 

kontrol 

Převýšení Kategorie Délka 

vzdušně 

Počet 

kontrol 

Převýšení 

M12 5,1 7 40 W12 5,1 7 40 

M14 5,2 9 50 W14 5,2 9 50 

M17 8,8 12 150 W17 8,7 12 140 

M20 13,5 19 200 W20 10,0 13 170 

M21E 14,8 21 310 W21E 10,8 16 180 

M21A 14,0 17 315 W21A 10,0 13 170 

M21B 11,1 14 135 W21B 8,5 11 125 

M21C 6,4 11 105 W40 8,7 12 140 

M40 12,5 16 200 W50 6,6 10 55 

M50 9,1 14 150 W60 6,6 10 55 

M60 8,1 11 130 W70 6,9 10 60 

M70, 80 6,9 10 60 OPEN 6,4 11 105 

 

  

http://www.mapholders.cz/
https://mapy.cz/s/1uiTU
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POZOR 1:   Ke konci cesty na START je kilometr stoupání po asfaltové silnici.  

POZOR 2:   Start je na krásném místě s výhledem na údolí řeky Střely a klášter Plasy. Doporučujeme  

vyrazit včas, protože a) nejste tady přece jen kvůli závodům a b) nevíte, co dalo práce to  

v Plasích domluvit.  

Občerstvovací stanice:  Nic. Napijte se před závodem.  

WC:  V centru 

Občerstvení:  V centru 

Časový limit:  150 min 

Vyhlášení vítězů:  20:00 v centru závodů 

Stavitel:  Radek “Prcek” Svoboda 

Key to victory: 

▪ Silné odpočaté nohy 

▪ Bystrá střízlivá mysl 

▪ Spolehlivá technika 

Večerní kultura:  Beseda s hostem - seznamovací večírek (společenský warm - up) 

 

 

ETAPA 2 

„Splašené Plasy“ 
Datum: čtvrtek 6. 7. 2017 

Druh závodu: sprint - 12. ČP, MČR ve sprintu, World Ranking Event, World Master Series 

Centrum:  RS Máj Plasy, GPS Loc: 49.9403936N, 13.3740350E: Mapy.cz – turistická 

Doprava: start i cíl v centru MTBO5Days 

Mapa: Splašené Plasy, 1:7 500, E=5m, stav 6/2017, rozměr A4 

Terén: městský sprint převážně po asfaltu a zpevněných cestách 

Vzdálenosti: Centrum – cíl: 0 km 

 Centrum – start: 1,2 km  

Pozor! Cestou na start se pohybujete po silnici za plného provozu. Pokud nemáte kolo vybaveno dle 

vyhlášky o silničním provozu, máte povinnost chovat se jako chodci! 

Start: 00 = 8:00     Kategorie Open startuje na krabičku v čase 30-90 min 

 

  

http://www.mapholders.cz/
https://mapy.cz/s/1uiTU
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Parametry tratí:  

Kategorie 
Délka 

vzdušně 

Počet 

kontrol 
Převýšení Kategorie 

Délka 

vzdušně 

Počet 

kontrol 
Převýšení 

M12 1,4 6 10 W12 1,4 6 10 

M14 1,6 8 15 W14 1,6 8 15 

M17 3,8 15 20 W17 3,5 13 30 

M20 5 23 80 W20 3,7 16 30 

M21E 5 23 80 W21E 4,3 20 70 

M21A 4,9 19 70 W21A 3,7 16 30 

M21B 4,1 17 60 W21B 3,5 13 30 

M21C 3,5 14 30 W40 3,5 13 30 

M40 4,7 19 55 W50 3,3 12 25 

M50 3,6 12 40 W60 3,3 12 25 

M60 3 14 30 W70 2,7 10 20 

M70 2,7 10 20 OPEN 3,5 14 30 

 

Občerstvovací stanice:  Není, občerstvení v cíli 

WC:  V centru a na startu 

Časový limit:  60 min 

Vyhlášení vítězů:   20:00 v centru závodů 

Stavitel:  Martin Lesič Les 

Upozornění:  Přísný zákaz jakéhokoli pohybu mimo cesty kromě prostoru označeného 
značkou 839-Rideable area!!! 

Závod se jede přímo ve městě, platí zákaz jakéhokoli pohybu mimo cesty, přeběhy s 
kolem jsou zakázané!!! Nebezpečí diskvalifikace. V prostoru závodu budou kontroloři 
pořadatele i městského úřadu!!! Dbejte nejvyšší opatrnosti vůči chodcům, dětem, 
kočárkům a psům!!! Bacha i na ostatní O-bikery, kteří mohou jet v protisměru rychlostí 
až 40km/hod!  

 V mapě jsou zakázané úseky silnic vyznačeny značkou 711-zakázaný postup:  

 
Povolené úseky jízdy mimo cestu jsou označené oranžovou značkou 839-Rideable area. 

V části prostoru jsou uměle vytvořené cesty pro lepší orientaci označené červenobílými 

páskami. V mapě označené značkou 836-cesta: 

  

http://www.mapholders.cz/
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Key to victory:    

▪ zvládnout rychlost a pořadí kontrol 

▪ číst kódy 

▪ včas odbočit 

▪ nesrazit soupeře 

▪ dobře vybrat 2-3 klíčové volby 

 

Večerní kultura:  koncert “vážné” hudby (zkouška trpělivosti místních 1) 

 

MČR ŠTAFET 

„Údolí Střely hluboké jest...“ 

 

Datum: pátek 7. 7. 2017 

Druh závodu: MČR štafet 

 soupisky do 6.7. 17:00 přes ORIS 

Centrum:  RS Máj Plasy, GPS Loc: 49.9403936N, 13.3740350E: Mapy.cz – turistická 

Doprava: start i cíl v centru MTBO5Days 

Parkování: V areálu kempu 

Mapa: “Peklo nad Střelou”, 1:15 000, E=5m, stav 6/2017, rozměr A4 

Terén: Cesty povětšinou dobře sjízdné, ale průseky s klacky a trávou se také vyskytují. Prostor je 

opepřen dvěma údolími s prudkým výjezdem s převýšením cca 100 metrů.  

Vzdálenosti: Centrum = cíl 

 Centrum = start  

Start: 10:00  M 

 10:10  M20, M120 

 10:20 W, W20, W120 

10:30 Open 

 

Parametry tratí:  

Kategorie Délka vzdušně Počet kontrol Převýšení 

M 10.9 21 270 

W 7.2 16 200 

M20 8.5 17 225 

W20 6.3 12 170 

M120 8.3 16 200 

W120 5.4 12 170 

OPEN 5.4 12 160 

 

 

http://www.mapholders.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3929
https://mapy.cz/s/1uiTU
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Občerstvovací stanice:  občerstvení v cíli 

WC:  V kempu 

Občerstvení:  V centru  

Časový limit:  240 min 

Vyhlášení vítězů:   20:00 v centru závodů 

Stavitel:  Jiří ‘mlátil’ Bouchal 

Upozornění:   Tratě jsou stavěny tak, abyste nejezdili proti sobě, ale přesto 

pozor na protijedoucí závodníky. Buďte opatrní ve sjezdech. Buďte ohleduplní k 

ostatním závodníkům, kteří možná budou v nejprudších výjezdech tlačit kolo. 

 

POZOR:  VŠICHNI ZÁVODNÍCI třikrát přejíždí silnice druhé třídy. Na místě 

přejezdů bude vždy pořadatel. PAMATUJTE, ŽE AUTO MÁ PŘEDNOST A JSTE 

POVINNI POČKAT NA POKYN POŘADATELE, ŽE MŮŽETE JET!!! 

Silnice se nepřijíždí kolmo, ale vždy po ní pár (desítek) metrů pojedete. Pouze tyto 

krátké úseky silnice jsou povoleny, zbytek silnice je zakázaný. V mapě jsou zakázané 

úseky silnic vyznačeny značkou 711 zakázaný postup: 

  
 

Key to victory:    

● Řádně se zapracovat, protože hned za startem se vám do cesty postaví kopec vysokej jak 

plzeňská věž. Tak ať se nezatáhnete hned po startu! 

● Jet plynule a dobře zvolit delší postupy. 

● Po výjezdech kopců si  nechat trochu kyslíku v mozku na mapování 

● Jet si to svoje a nenechat se rozptýlit ostatními a farstováním. 

● V závěru to rozbalit na dlouhém dojezdu do areálu kempu. 

 

Večerní kultura:   večerní chvilka poezie  

ETAPA 3 

„Dlouhá radost z jízdy” 

 

Datum: sobota 8. 7. 2017 

Druh závodu: klasická trať - 13. ČP, World Ranking Event 

Centrum:  FC Dobříč, GPS Loc: 49.8820747N, 13.4612889E,  

Doprava: Autem, pozor silnice mezi obcemi Obora a Dobříč je od rána do 16:00 uzavřena! 

Použijte značenou objížďku: Plasy-Babina-Kočín-Dolní Hradiště-Koryta-Dobříč 

Zpátky po závodě můžete jet klidně po silnici nebo na kole přes les :-) 

Parkování: V obci Dobříč, dbejte pokynů pořadatelů, nestůjte obyvatelům ve vjezdech! 

Mapa: Radost na Dobříčsku, 1:15 000, E=5m, stav 6/2017, rozměr A3 

http://www.mapholders.cz/
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Terén: Krásný! Mírně až brutálně zvlněný díky erozním rýhám, totálně různorodá sjízdnost cest 

Vzdálenosti: Centrum = cíl 

 Centrum – start 1,5 km, po místní komunikaci v obci 

Start: Intervalový, 00 = 10:00, Kategorie Open startuje na krabičku v čase 60-150 min 

Parametry tratí:  

 

Kategorie Délka 

vzdušně 

Počet 

kontrol 

Převýšení Kategorie Délka 

vzdušně 

Počet 

kontrol 

Převýšení 

M12 2,7 6 40 W12 2,7 6 40 

M14 7,1 8 70 W14 7,1 8 70 

M17 13,2 12 190 W17 10,3 11 150 

M20 17,3 18 340 W20 14,5 11 230 

M21E 27,4 27 450 W21E 17,1 16 310 

M21A 19,6 17 360 W21A 14,5 11 230 

M21B 13,1 10 290 W21B 9,6 9 120 

M21C 10,6 13 260 W40 10,3 11 150 

M40 18,5 19 330 W50 9,7 11 130 

M50 14,2 11 240 W60 9,7 11 130 

M60 10,7 10 220 W70 8,2 9 70 

M70 8,2 9 70 OPEN 10,6 13 260 

 

Občerstvovací stanice:  cca v polovině trati 

WC:  Pouze v centru! 

Občerstvení:  V cíli 

Časový limit:  180 min 

Vyhlášení vítězů:     20:00 v centru závodů 

Stavitel:  Ondřej Háša Hašek 

POZOR:  VŠECHNY KATEGORIE křižují silnici 3. třídy, která je v době závodu ZAVŘENÁ 

  I přesto, JEZDĚTE po silnici VPRAVO a stejně tak na lesních cestách 

  Občas jsou sjezdy prudké, nepřeceňujte vlastní schopnosti! 

  Uprostřed lesa je DĚTSKÝ TÁBOR se stovkou malých dětí - OZNAČENO na mapě “!!!” 

  CESTY budou ZABLOKOVANÉ stromy, abyste museli zpomalit - JEĎTE ZDE VELMI POZORNĚ !!! 

Keys to victory: 

▪ Rozhoduj se rozvážně, a pak jeď rychle a realizuj přesně 

▪ Když nebudeš moct, tak přidej 

▪ Nikdy neměj pochybnost o své volbě, ani stavitel neví, kudy je to rychlejší 

▪ Pošetři sílu na závěrečný kopeček,ať vypadáš na dojezdu před diváky skvěle 

http://www.mapholders.cz/
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Večerní kultura:  Večer kvalitní  hudby a nenáročné konverzace (*vstup od 18 let nebo se souhlasem  

zákonného zástupce) 

 

ETAPA 4 

„Z Mrtníkuvstání“ 

 

Datum: neděle 9. 7. 2017 

Druh závodu: delší-middle-semifree-order, handicapový start dle celkového pořadí po 3 etapách 

Centrum:  RS Máj Plasy, GPS Loc: 49.9403936N, 13.3740350E: Mapy.cz – turistická 

Doprava: není třeba 

Parkování: v centru 

Mapa: Z Mrtníkuvstání, POZOR 1:16 666, E=5m, velikost A3, stav 6/2017 

Terén: Středně kopcovitý, středně hustá síť cest, ale také nesjízdných průseků 

Vzdálenosti: Centrum - start 4,9 km 

 Centrum = cíl  

 

Start: 00 = 10:00, Kategorie Open startuje na krabičku dle pokynů startéra v čase 00-120 min 

Organizace startu: 

Startovní čas prvního 1. KORIDOR 2. KORIDOR 3. KORIDOR 

10:00 M17, M40 W17 M14, M50, 

10:10 M20 W20 M12, M70 

10.20 M21B W21B, W40 W60, W12, W70 

10:30 M21A W21A, W14 M21C, M60 

10:40 M21E W21E W50 

 

Handicapový start do ztráty 60min na vítěze, poté intervalový 1min.  

Prvních 5 závodníků v každé kategorii si před startem vyzvedne příslušné startovní číslo. Ostatní závodníci si 

ponechávají svá čísla. 

V případě těsného dojezdu v 4. etapě rozhoduje pořadí závodníků na cílové čáře. A cílová jednotka se razí za čárou. 

Občerstvovací stanice:  Není. Tratě jsou delší než klasický middle = doporučujeme vzít si bidon. 

WC:  V centru 

Občerstvení po závodě:  V centru 

  

http://www.mapholders.cz/
https://mapy.cz/s/1uiTU
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Parametry tratí / borci:  

Tratě jsou delší než klasický middle. Odhadovaný čas vítěze M21E je 70 minut. 

Katergorie 
Délka vzdušně v 
ideálním pořadí 

Převýšení v 
ideálním pořadí 

Počet kontrol ve 
stanoveném pořadí 

Počet kontrol ve 
volném pořadí 

M12 5,8km 70m 8 0 

M14 8,0km 125m 5 4 

M17 11,3km 225m 7 7 

M20 14,4km 275m 11 7 

M21E 16,3km 305m 12 10 

M21A 15,3km 290m 9 11 

M21B 13,4km 230m 7 10 

M21C 11,9km 135m 7 8 

M40 14,1km 265m 8 9 

M50 12,5km 225m 7 8 

M60 11,9km 170m 7 9 

M70 5,9km 100m 6 2 

OPEN 11,9km 135m 7 8 

Parametry tratí / borky:  

Tratě jsou delší než klasický middle. Odhadovaný čas vítězky W21E je 65 minut. 

Katergorie 
Délka vzdušně v 
ideálním pořadí 

Převýšení v 
ideálním pořadí 

Počet kontrol ve 
stanoveném pořadí 

Počet kontrol ve 
volném pořadí 

W12 5,8km 70m 8 0 

W14 8,0km 125m 5 4 

W17 9,9km 165m 7 6 

W20 12,2km 205m 8 9 

W21E 13,6km 225m 8 10 

W21A 12,2km 205m 8 9 

W21B 9,6km 135m 7 7 

W40 9,9km 165m 7 6 

W50 9,9km 150m 7 5 

W60 9,9km 150m 7 5 

http://www.mapholders.cz/
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Časový limit:  150 min 

Vyhlášení vítězů:  Celkové za celé 5denní v centru po závodě (13:30 – 14:00) 

Stavitelé:  Robert Gibon Anděl 

Upozornění 1:   Část cesty na start vede po hlavní komunikaci. Dodržujte pravidla silničního provozu. 

 Cesta na start se kříží s povinným úsekem v závěru závodu, neprojíždějte si dojezd před 

závodem a v daném místě dbejte pokynů pořadatelů. 

 

Upozornění 2:  Všichni závodníci na dojezdu přejíždí silnici 3. třídy. Řiďte se 

pokyny pořadatelů. Všichni závodníci absolvují povinný úsek mezi kontrolami 38 - 50 - 

100 - Cíl. 

 

Upozornění 3:  V mapě jsou zakázané úseky silnic vyznačeny značkou 711 

zakázaný postup: 

  
 

Upozornění 4:  Některé kategorie využijí cestu v jejíž blízkosti je včelí úl. 

Místo je označeno v mapě a v průběhu závodu bude pod kontrolou pořadatele. 

Neútočte na včely. 

 

Upozornění 5:  Netradiční měřítko mapy 1:16 666 

 

Systém závodu:  Delší semi-free-order = kontroly spojené spojnicemi je nutné 

objet v pořadí od startu do cíle. Ostatní kontroly je možné orazit kdykoliv v průběhu 

závodu. Všechny kontroly jsou označeny pouze kódy, nikoliv pořadím. Na startu budou k 

dispozici červené fixy. 

 
 

Key to victory:  Volbou pořadí kontrol se nedá získat, pouze ztratit. Tak ztrať co nejméně a hlavně objeď 

všechny kontroly.  

  

http://www.mapholders.cz/
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Duatlónek 

„team spirit“ 
Datum:             čtvrtek 6.7. 2017 v 16:00 (po E2), počasí zajištěno 

Druh závodu:   tříčlenný štafetový duatlon 

Délky tratí:       1. úsek: OB, hromadný start, farstovaný middle - 2,5km 

2. úsek MTBO – Free order, cca 5km, 20’ 

3. úsek MicroO – Orientační běh na podrobné mapě, cca 10’, 1,3km vzdušně. 

Předávka:         Předávka je platná až po plácnutí teamového kolegy, třeba po řiti. Jdeme s dobou, každý člen má 

vlastní SI čip, kterým razí kontroly ve správném pořadí! Čip si každý závodník po dokončení závodu vyčte - však to 

znáte! O prvenství rozhoduje protnutí cílové pásky a samosebou správnost ražení! Ačkoli proběhne vzorová 

předávka – prostudujte si organizaci centra závodu – byla by škoda si to posrat na předávce… 

Kategorie:        Jsou vypsány 2 kategorie -M muži, D ženy (smíšené štafety jedou muže) 

Přihlášky:          Prázdné přihláškové formuláře jsou k dostání na prezentaci. Odevzdávejte je do středy 5.7.2017 

do 20 hodin na prezentaci. Počet (ne)omezen na 60 štafet, kdo dřív přijde, ten dřív mele. 

Startovné:        Dobrovolné, pozvěte pořadatele na pivo! 

Centrum:          Centrum závodu – Kemp Peklo 

Mapy:               Pekelné FootÓ:     1:7 500, E = 5m, rozměr A5 

Pekelné MTBÓ:     1:7 500, E = 5m, rozměr A5 

Pekelný KempÓ:   1:5000, E = 2,5m, rozměr A5 

Vzdálenosti:     Vše je v centru! 

Vzdálenosti Mapové starty pro jednotlivé úseky. 

1.   Úsek - OB: 100m, obdrží mapu na hromadném startu 

2.   Úsek - MTBO: 50m, obdrží mapu cestou na mapový start 

3.  Úsek - MicroO: 50m, obdrží mapu cestou na mapový start 

 

http://www.mapholders.cz/
https://mapy.cz/s/1MRcS
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Popisy kontrol:     Naleznete na mapě, pokud budou potřeba 

Terén:                              OB:      „tradiční severo-plzeňský“ – krom startovní a cílové rovinky plný hlubokých 

erozních rýh. Jinak čistý s trávou a různým jiným chachloším. Prorážečky/ podkolenky  bych si 

vzal!  

MTBO:     Rychlý, tvrdá podložka střídající se s hliněnejma cestama. Hustota komunikací 

odpovídající tomuto malému plácku.  

MicroO:            Parkový OB, strašně rychlý, supr průběžný, slušně průstřelný! Asi se namočíte, 

prorážečky/ podkolenky by nemusely být potřeba. 

Vzdálenosti:     Start a cíl triatlonu je v centru závodu v Kempu Peklo! 

Start:                 00 = 18:00 

Ražení:              Spor Ident, Každý člen teamu má vlastní čip, který si nuluje, kontroluje, vyčítá, 

atd. Správnost ražení bude kontrolována! Nesprávné ražení na jednom úseku je důvodem k 

diskvalifikaci celé štafety. 

Upozornění:     Závodí se ve třech členech, toto je světový unikát tříčlenný duatlon!! 

 

Jinak dejte si pozor při podjezdu železnice, stejně tak jako při přejezdu brodu!  

...a taky při dojezdu na předávku 

...a taky na kotníky  

… na patřičné zavázání cviček 

  

POZOR: když jde „vo hovno - jde o všechno“, proto mějte ohled na ostatní závodníky a dbejte 

zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů při příjezdu na předávku. Dodržujte vyhrazené plochy 

pro depa, předávky, apod. 

!!! Nejezděte do ostatních závodníků i obyvatel kempu - závodíte na vlastní 

nebezpečí !!! 

Vyhlášení vítězů:           v centru při vyhlášení E2 

Protesty:           kumukoli z funkcionářů s vkladem 1 pivo, při večerním programu 

Stavitel:                        Karýk 

Ředitel:   Karýk 

Rozhodčí:  Karýk 

Večerní kultura:  Navazujeme plynule na dojezd duatlónu!! Viz E2  

  

 

http://www.mapholders.cz/

