
POKYNY
5 DNŮ MTBO PLZEŇ 2021

Ahoj O-bikerky a O-bikeři,

buďte vítáni již na devátém ročníku pětidenních MTBO závodů, které pro Vás připravil klub KOS Slavia Plzeň.
Poprvé v historii jsme pro centrum zvolili jedno z nejkrásnějších míst u Plzně – kemp Ejpovice, které nabízí komfortní i
romantické ubytování, možnost koupání a dalších sportů, blízkost naší rodné Plzně i atraktivních závodních terénů.
Kromě okolních lesů se při závodech podíváte do Letkova, Klabavy, Ejpovic, Tymákova.

Při přípravě tohoto ročníku jsme se snažili řídit sloganem: ‘’ The strongest survive“. Proto jsme také přesunuli
centrum z původně plánovaného areálu Vrchbělá k nám do Plzně. Areál Vrchbělá si necháváme na pořádání 5daysMTBO
2023, jubilejního 10. ročníku a zároveň jako oficiálního training kempu před MS v MTBO v ČR, jehož centrum bude v
nedalekém Jičíně.

O finálním uspořádání MTBO5days 2021 jsme rozhodli v době, kdy většina z pořadatelů byla vyděšená z Covidu
a nevěřila, že se v červenci v hojném počtu uvidíme na námi i vámi oblíbené akci, kterou si společně užijeme. Kromě
hlavního závodu se tedy již tradičně můžete těšit na vložený závod O-triatlon, vystoupení hudební kapely Quo vadis
(přejmenovanou na dobu závodu na Quo vos), diskotéku mileniálů, rozhovor se slavnou sportovní osobností, romantické
verše, ještě romantičtější jarmareční písně, tance při závěrečném plzeňském večírku nebo závody v pitném režimu.

Samozřejmě vás žádáme, abyste po celou dobu konání závodů dodržovali platná hygienická opatření.

Užijte si pohodových 5dní závodění i kultury v Plzni a okolí.
Za všechny Slávisty z KOS Plzeň, ředitel závodu

Jan Hasák Hasman
3x3 je vosum
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OBECNÉ INFORMACE

Pořadatel:

KOS Slavia Plzeň, z.s.
Český svaz orientačních sportů (E2,E3,E4)

Datum:
2. - 6. červenec 2021

Program závodů:
Pátek 2.7. E1, Free order, počítá se do celkové klasifikace, ale není to žádný pohár
Sobota 3.7. E2, Sprint, 1. kolo Českého poháru, World masters series, Young guns World series

v podvečer: O-triatlon
Neděle 4.7. E3, Long 2. kolo Českého poháru,  World Ranking Event, Young guns World series
Pondělí 5.7. E4, Middle, 3. kolo Českého poháru, World Ranking Event, World masters series,

Young guns World series
Úterý 6.7. E5, Semi-free order, handicap start podle součtu časů E1 - E4

Centrum:
Kemp Ejpovice, GPS Loc: 49.7528408N, 13.5123003E mapy. cz
Areál kempu je vyhrazen pouze pro MTBO5days včetně provozu kuchyně a cateringu. Pouze malá část u
restaurace bude sloužit i turistům. Kemp není zcela oplocen. Raději nenechávejte ve stanech a na
neuzamčených místech volně ležet cennosti.
KEMP SE OTEVÍRÁ VE 14:00 HOD.

Prezentace:
Pro celé 5-denní MTBO (včetně první etapy!)

1. července 16.00 – 22.00 v centru  (kemp Ejpovice)
2. července 8.00 – 9:30 v centru (kemp Ejpovice)

Pro jednotlivé etapy:
večer před etapou 18-19 hod., v centru (kemp Ejpovice)

Dárek pro přihlášené:
Všichni závodníci přihlášení na kompletní MTBO5days dostanou od pořadatelů drobný dárek. Zvědaví??

Mapy:

Speciální pro MTBO, stav 6/2021, nejsou vodovzdorně upraveny. Měřítka jsou uvedena v pokynech jednotlivých
etap.
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Parkování

Parkování v kempu:
Závodníci ubytování v kempu mohou parkovat vedle stanů a chatek. Šetřete místem a dbejte pokynů pořadatelů,
kteří vás při příjezdu budou navigovat na stanoviště.

Parkování pro závodníky ubytované mimo kemp:
Závodníci neubytování v kempu budou parkovat na parkovišti 500m před vjezdem do kempu. A to především při
úvodní prezentaci !!!, kdy bude velký nápor přijíždějících. Stejně tak při návštěvách centra během závodů (vyhlášení,
kulturní program). Na silnici z obce Ejpovice budou přesměrováni směr obec Klabava. Tato silnice bude po dobu
MTBO5days uzavřená a bude sloužit pouze pro parkování vozidel závodníků, kteří nejsou ubytování v kempu. Lze zde
parkovat v průběhu etap, při příjezdu na vyhlášení vítězů nebo večerní program. Na této silnici bude jednosměrný
provoz. Neotáčejte vozidla a při výjezdu pokračujte směr Klabava. Obzvláště první den při příjezdu na prezentaci
dbejte pokynů pořadatelů. Neubytovaní nevjíždějte do kempu, nebude tam prostor na otočení.
Parkovné se nevybírá, je v ceně startovného.
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Situační náčrt kempu a vjezdy do areálu kempu pro ubytované.

U “Hlavního vchodu” vás pořadatelé nasměrují do vjezdu 1 - 3, řiďte se, prosím, jejich pokyny. Zatímco řidič parkuje a
staví stan, spolucestující může prezentovat.

Startovní čísla:
Obdržíte na prezentaci, musí být pevně a viditelně upevněna na kole.
Na E1 – E4 používá závodník stejné číslo.
Na E5 (handicap start, stíhačka) si prvních 5 závodníků v každé kategorii (kromě kategorie Open) před startem
vyzvedne příslušné startovní číslo dle pořadí. Ostatní závodníci si ponechávají svá čísla. Na startovním čísle
bude uvedeno číslo vašeho SI čipu, které bude sloužit pro identifikaci v úschovně kol.

Systém ražení:
Kategorie WM10, M11, W11, M14, W14 a OPEN mají na trati krabičky BSF8 (to je ten typ s otvorem pro vložení
čipu) nastavené do Air módu umožňující kontaktní nebo bezkontaktní ražení na vzdálenost cca 50cm. Závodníci
v těchto kategoriích mohou používat kontaktní (SI) i bezkontaktní (SIAC) čipy.

Všechny ostatní kategorie MW11,MW14,Open
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Na cílové čáře budou dva stojany s krabičkami BS11 a jeden s krabičkou BSF8 umožňující i kontaktní ražení.
Cílová kontrola pro kategorie HW11,14, OPEN bude vždy označena reflexní barvou.

Všechny ostatní kategorie budou mít na trati krabičky BS11 (to je ten typ bez otvoru) umožňují pouze
bezkontaktní ražení do vzdálenosti 1,769 m. Nutno použít SIAC(AIR) čip, jiné typy čipů nebudou fungovat. Čipy
bude možné zapůjčit v limitované množství u pořadatele.

Ceny zapůjčení:
SI: 50,-Kč/den. Depozit pro neregistrované závodníky: 1000,-Kč.
SIAC: 100,-Kč/den. Depozit pro neregistrované závodníky: 2000,-Kč.

U prezentace bude k dispozici krabička SIAC BATTERY TEST, ve které si budete moci změřit napětí  baterie
vašeho SIAC čipu.

Vyčítání čipů pro všechny etapy v centru závodů v kempu Ejpovice u prezentace.

V případě poruchy krabičky na kontrole ražte mechanicky na okraj závodní mapy. Závodní mapu je nutné v cíli
neprodleně po dojezdu označit startovním číslem a odevzdat cílovému rozhodčímu.

Upozornění: Kategorie M11, W11, M14, W14 a OPEN mají po všechny etapy svou vlastní sběrnou kontrolu.
Kategorie WM10 má svůj vlastní závod, který probíhá mimo hlavní závod. viz jednotlivé etapy.

Technická kontrola:
Na startu pouze pro kategorie WM10, M11, W11, M 14 a W14.
Do lesa nebudou vpuštěni závodníci bez cyklistické přilby.
Kola všech závodníků musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5“, dle pravidel ČSOS/MTBO

Občerstvení:
V cíli každé etapy bude voda. S ohledem na hygienická opatření i ochranu životního prostředí budeme raději
nalévat do vašich bidonů, než do plastových kelímků.

Mytí kol:
V centru závodů budou )na vyhrazeném místě u zdroje vody kbelíky a smetáčky.
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Výsledky:
Budou vyvěšovány průběžně, celkové pak večer v centru. A také je najdete na: http://mtbo5days.eu/live/
Online výsledky najdete na serveru liveresultat.orientering.se Odkazy přímo na jednotlivé etapy najdete na
adrese: mtbo5days.eu/vysledky/

Vyhlášení vítězů:
Po 1. - 4. etapě budou v centru závodů vyhlášeni první 3 v každé kategorii (E1 a E4 v 19:30, E2 a E3 v 17:30).
Po 5. etapě v centru závodů cca ve 14:00 první 3 v celkovém pořadí v každé kategorii.

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 (mládí vítězí), trikot získává stejným způsobem závodník v celkovém pořadí     5 days natrvalo.

● Černý = PEŠEK
závodník s největším časovým odstupem na vítěze své kategorie

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

První pomoc:
V centru závodů bude sanitka se zdravotníky. Bude připravena vyjet v nutných případech do lesa. Zapište si
telefonní číslo: +420 608 704 733. Sanitka bude na místě dříve než záchranná služba na lince 155. Fakultní
nemocnice Plzeň (se špičkovou zdravotní péčí) je vzdálená cca 15min. Pevně doufáme, že nebude potřeba
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zásahu u větších zranění.

Úschovna kol:
Bude zřízena v centru v uzamykatelné ohradě. Ohrada není zastřešená. Ohradu bude přes noc hlídat pracovník
bezpečností agentury.
Ukládání kol od 18:00 – 19:30. Vyzvednutí kol od 8:00 do 9:00. Kola budou vydávána pouze ukázáním vašeho SI
čipu, jehož číslo se bude shodovat s číslem SI, které bude uvedené na vašem startovním čísle. Startovní číslo
musí být po celou dobu připevněno na kole. Kromě prokázání se vaším SI, může být vyžadována znalost značky
a barvy kola.

Pásky na ruku:
Každý závodník obdrží identifikační pásku na ruku. Prosíme noste ji, jde o identifikaci, že patříte k akci. Barevně
budou odlišení ubytování v kempu a ostatní závodníci. Majitel kempu může namátkou vyžadovat prokázání se
tímto páskem.

Protesty:
Do 30 minut po zveřejnění oficiální výsledkové listiny hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč.
Neplatí pro 3. a 4. etapu v kategoriích M21E a W21E, kde se protesty řídí pravidly IOF pro závody WRE.

Jury:
Předpokládané složení jury: Leoš Bogar, Jan Svoboda, Aleš Linhart.
Pro WRE Anke Danowski, Michaela Gigon, Veronika Kubínová.

Hlavní rozhodčí:
Aleš Richtr – pro všechny etapy.

Catering
Na místě budou 2 party stany Plzeňského Prazdroje. Správce kempu zřídí cateringové stanoviště.

● Snídaně bude formou samoobslužného bufetu:
- rozlévané nápoje, překapávaná káva, vejce, párky, uzeniny, zelenina, ovoce, müsli, sladká

pečiva, jogurty, máslo, med, džem, rohlíky a chléb. Presso, latte atp. budou účtovány zvlášť v
rámci kavárny.

- Doba výdeje snídaně 7:30 – 10:00, cena 100,- Kč.
- Snídani bude možné objednat u jakéhokoliv stánku s občerstvením kempu zakoupením

voucheru den předem (nikoliv tentýž den) kvůli nákupu surovin.
● Přes oběd bude fungovat běžný provoz občerstvení.
● Večeře

- Výběr ze čtyř až pěti jídel (polévka, omáčky, dva druhy masa, rýže, brambor, knedlík,
zeleninový salát, těstovinový salát, ovoce).

- Točené nápoje: Prazdroj 12 , Gambrinus 10 , Pomelo grep, Točená kofola
- bude připravena cca od 18 hod,
- v ceně 120,- Kč  až 150,-Kč. Platí se u cateringu.
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Vydávání map na startu:
E1, E2, E3, E4: 1 min před startovním časem
E5: závodník si bere mapu po ostrém startu

Vybírání map v cíli:
E1 a E5: Mapy se nevybírají, spoléháme na vaše FAIR-PLAY
E2, E3, E4: V cíli do tašek s nápisy se zkratkou oddílu. Mapy se vydávají po odstartování posledního

závodníka

Značení cesty na start a z cíle
Při prezentaci  obdržíte mapky s cestami na start a cíl všech etap. Cesty nebudou značeny.

Dětský koutek:
E1 - E5: V centru v kempu Ejpovice

Dětský koutek bude otevřen každý den 30 minut před startem prvního závodníka a uzavře se
60 min (při longu 100 min) po startu posledního závodníka.

Věk dětí: 2 - 5 let. Zásobte své děti pitím a jídlem!
S vyzvednutím dítěte po dojezdu neotálejte.
Do koutku nepatří a nevezmeme děti: nemocné, uřvané, profláknuté útěkáře/ky

Nejídelní stánky:
Haven oblečení pro cyklist(k)u, co chce být “IN”
AutoPILOT mapníky
Miry mapníky

Servis kol:
Cyklopoint v centru závodů. Jára Fajtl. Bude hnedle vedle úschovny kol.
2.7. Pátek - na zavolání
3.7. Sobota - od 13:30 a na zavolání
4.7. Neděle - po závodech, na zavolání a stopro mezi 18 - 19
5.7. Pondělí - po závodech, na zavolání a stopro mezi 18 - 19
6.7. Úterý - po závodech, na zavolání

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel MTBO, Soutěžního řádu soutěží ČSOS v MTBO a Prováděcích předpisů k
soutěžím ČSOS v MTBO 2021. V závodech WRE (3. a 4. etapa M21E a W21E) budou přednostně použita
pravidla IOF.

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

Partneři závodu, kterým KOS Slavia Plzeň děkuje za podporu:

Město Plzeň
Plzeňský kraj
Obec Ejpovice
Sport kemp Ejpovice
Swietelsky - stavební firma sídlící v Ejpovicích
Streicher - výrobní firma
AC Heating - výroba klimatizačních jednotek sídlící v Letkově
CCA group a.s. - software firma
Škoda Transportation a.s.
Haven - sponzor ČP MTBO - výrobce sportovního vybavení
CykloPoint - servis a prodejce kol v celé ČR
SPORTICUS - sponzor České reprezentace MTBO
Malý cyklista - internetový obchod
SCHUNK Intec s.r.o. - Superior clamping and gripping

9



ETAPA 1

„drncavý Kokotský poježdění“

Datum: pátek 2.7.2021

Druh závodu: free order

Centrum: kemp Ejpovice, GPS: 49.7528408N, 13.5123003E

Parkování: Závodníci neubytovaní v kempu budou parkovat na parkovišti 500m před vjezdem do kempu.
Na silnici z Ejpovic budou přesměrováni na Klabavu. Tato silnice bude po dobu 5days MTBO
uzavřená a bude sloužit pouze pro parkování vozidel závodníků, kteří nejsou ubytovaní v kempu.
Na této silnici bude jednosměrný provoz (viz mapka na str. 3).

Mapa: Naše Kokotsko, 1:15 000, E=5m, stav 6/2021, rozměr A4

Terén: Kopcovitý a hodně kořenitý terén ve svahu vrcholu Kokotsko se středně hustou sítí cest.

Vzdálenosti: Centrum - start 3,7 km, převýšení 80m (při prezentaci dostanete mapky)
Centrum - cíl 1,5 km

Cesta na start ani cesta z cíle nebude značená. Na konci pokynů je umístěná mapka s místem
startu i cíle. Mapka bude také k dostání na prezentaci, budete ji mít i v obálce při registraci,
najdete ji v centru.

Start: 00 = 12:00, Kategorie Open startuje na krabičku v čase 0-120 min dle pokynů startéra

Parametry tratí:

Kategorie

Délka
vzdušně

[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]
Kategorie

Délka
vzdušně

[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]

MW10 kros po značené trati M11, W11 3,6 6 40

M14 7,1 10 110 W14 6,3 10 105

M17 10,4 18 265 W17 8,1 15 200

M20 13,3 22 275 W20 9,0 16 225

M21E 14,5 25 345 W21E 12,1 22 295

M21A 13,3 22 275 W21A 9,0 16 225

M21B 9,6 18 255 W21B 7,3 13 150

M40A 13,2 23 330 W40 8,1 15 200
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M40B 9,6 18 255 W50 7,2 13 150

M50 11,7 20 295 W60 7,2 13 150

M60 10,4 18 265 W70 6,0 12 100

M70 7,2 13 150 OPEN 7,9 13 120

Upozornění 1: Cesta na start skrz Klabavu vede po hlavní silnici. Dodržujte pravidla silničního provozu a
buďte ohleduplní.

Upozornění 2: Na  mapě jsou použity tyto symboly

714.0

Nebezpečný objekt/
překážka na trati. Závora/
padlý strom.

711.0

Zakázaná cesta

709.0

Zakázaný prostor

Upozornění 3: Většina kategorií bude mít kontroly přímo v obci Klabava. Závod probíhá za plného silničního
provozu, proto dodržujte patřičná pravidla. Pokud přijíždíte po vedlejší silnici, dejte přednost v
jízdě jedoucím autům. Na místě budou pořadatelé, dbejte jejich pokynů.

Upozornění 4: Cíl se nachází blízko turisticky hojně navštěvované oblasti a v lese u cíle se mohou pohybovat
chodci. Buďte ohleduplní.

Směrné časy: Předpokládané časy vítězů se shodují se směrnými časy pro middle dle Prováděcích pokynů
(http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/2021/provadeci_pokyny_mtbo_2021.pdf).

Občerstvení: Na trati není. V cíli voda. S ohledem na hygienická opatření i ochranu životního prostředí
budeme raději nalévat do vašich bidonů, než do plastových kelímků.

Časový limit: 150 min

Uzavření cíle: 16:50

Vyhlášení vítězů: 19:30 v centru závodů

Stavitel: Ondra Kevo Hasman

Key to victory:

● Vezmi všechny kontroly
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● Dávej bacha na kódy
● Pořádně se zapracuj
● Užij si ty kokotský kopce

MW10: XC po vyznačené trati v blízkosti kempu v Ejpovicích.
Mapa: Bez mapy
Start: od prezentace po zeleno-bílých fáborkách
Cíl: u startu
Vyčítání v centru ihned po dojezdu do cíle
Kategorie MW10 startuje na krabičku v čase od 12:00 do 15:00
Oblast s vyšším pohybem osob - dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti

Večerní kultura: Beseda s hostem - současná sportovní celebrita z Plzně.

Live výsledky: Online výsledky najdete na liveresultat.orientering.se proklikáte se tam ze stránky závodu:
mtbo5days.eu/results/. Nebo si vyfoťte QR kóda.
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ETAPA 2

„spíš lesní sprint“
Datum: sobota 3.7.2019

Druh závodu: sprint,   1. kolo Českého poháru, WMS

Centrum: Kemp Ejpovice, Plzeň, GPS: 49.7528408N, 13.5123003E

Doprava: Závodníci neubytovaní v kempu budou parkovat na parkovišti 500m před vjezdem do kempu.
Na silnici z Ejpovic budou přesměrováni na Klabavu. Tato silnice bude po dobu 5days MTBO
uzavřená a bude sloužit pouze pro parkování vozidel závodníků, kteří nejsou ubytovaní v kempu.
Na této silnici bude jednosměrný provoz (viz mapka na str. 3).

Mapa: Můj Pytel, 1:7 500, E=5m, stav 6/2021, rozměr A3

Terén: lesní sprint s hustou sítí cest (místy s kořeny) a nových pěšinek

Vzdálenosti: Centrum – start: 3,8 km, převýšení 120 m.

Centrum – cíl: 2,7 km. Buďte opatrní při nájezdu na silnici II/605, dbejte pokynů pořadatelů.

Cesta na start ani cesta z cíle nebude značená. Na konci pokynů je umístěná mapka s místem
startu i cíle. Mapka bude také k dostání na prezentaci, budete ji mít i v obálce při registraci,
najdete ji v centru.

Start: 00 = 10:00  Kategorie Open startuje na krabičku v čase 0-120 min dle pokynů startéra

Parametry tratí:

Kategorie

Délka
vzdušně

[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]
Kategorie

Délka
vzdušně

[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]

MW10 2,7 8 70 M11, W11 2,9 8 40

M14 3,8 12 75 W14 3,6 10 70

M17 5,1 17 110 W17 4,3 13 80

M20 5,7 21 130 W20 4,8 17 95

M21E 6,2 23 130 W21E 5,4 21 115

M21A 5,7 21 130 W21A 4,8 17 95

M21B 5,0 17 115 W21B 4,0 11 90

M40A 5,9 20 130 W40 4,3 13 80

M40B 5,0 17 115 W50 3,7 15 65

M50 5,4 19 125 W60 3,7 15 65
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M60 5,1 17 110 W70 3,4 12 60

M70 3,7 15 65 OPEN 4,2 14 85

Občerstvení: Na trati není. Voda v cíli. S ohledem na hygienická opatření i ochranu životního prostředí
budeme raději nalévat do vašich bidonů, než do plastových kelímků.

WC: V centru

Časový limit: 60 min

Uzavření cíle: 13:35

Směrné časy: Předpokládané časy vítězů se shodují se směrnými časy pro sprint dle Prováděcích pokynů
(http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/2021/provadeci_pokyny_mtbo_2021.pdf).

Vyhlášení vítězů: cca 17:30 v centru závodů po vyhlášení štafetového závodu v O-triatlonu

Stavitel: Honza Hasák Hasman a Ondra Kevo Hasman

Upozornění 1: Buďte pozorní ve střední části trati, kde se můžete potkávat s rychlejšími či naopak výrazně
pomalejší závodníky.

Upozornění 2: Na  mapě jsou použity tyto symboly:

714.0

Nebezpečný objekt/
překážka na trati. Závora/
padlý strom.

711.0

Zakázaná cesta

709.0

Zakázaný prostor

Nevjíždějte do prostoru obecní vodní nádrže, volnočasového parku a hřiště!!

Key to victory:
● zvládnout rychlost a pořadí kontrol
● číst kódy
● včas odbočit na správnou tečku
● nesrazit soupeře
● trefit se mezi stromy
● najít tu pravou pěšinku od muflonů

MW10: Mapa: Kidí  Kokotsko, 1:10 000, E=5m, stav 6/2021, rozměr A4
Start: 1,3 km od Centra (recepce kempu) - zelenobílé fáborky
Cíl: kousek od startu
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Kategorie MW10 startuje na krabičku v čase od 12:00 do 14:00. Vyčítání v kempu ihned po
dojezdu.

Stavitel: Marcela Máca Staňková

Odpoledne: Vložený štafetový závod v O-triatlonu. (Viz poslední stránky těchto pokynů)

Večerní kultura: 18:00 ME ve fotbale, Česká Republika : Dánsko (2:0)
Diskotéka rockových mileniálů
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Live výsledky: Online výsledky najdete na liveresultat.orientering.se proklikáte se tam ze stránky závodu:
mtbo5days.eu/results/. Nebo si vyfoťte QR kóda.
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ETAPA 3

„Trénoval’s? Ukaž to!”

Datum: neděle 4. 7. 2021

Druh závodu: klasická trať - 2. kolo Českého poháru, WRE

Centrum: Kemp Ejpovice, Plzeň, GPS: 49.7528408N, 13.5123003E

Doprava: Závodníci ubytování v kempu budou parkovat na parkovišti 500m před vjezdem do kempu. Na
silnici z Ejpovic budou přesměrováni na Klabavu. Tato silnice bude po dobu MTBO5days
uzavřená a bude sloužit pouze pro parkování vozidel závodníků, kteří nejsou ubytování v kempu.
Na této silnici bude jednosměrný provoz (viz mapka na str. 3).

Mapa: Čípa Čilina, 1:10000, E=5m, stav 27.6.2021, rozměr A3

Terén: Čilina je kopec a okolo něj spousta různých cest všelijaké sjízdnosti, i singlíčky zde jsou!

Vzdálenosti: Centrum – start: 4,2 km, převýšení 70m.

Pojedete částečně po silnici III. třídy a cca 500 m i po silnici II/605 - jezděte způsobně po pravé
straně a BUĎTE POZORNÍ PŘI PŘEJÍŽDĚNÍ SILNICE II/605!

Centrum – cíl: 2,6 km. Buďte opatrní při nájezdu na silnici II/605.

Cesta na start ani cesta z cíle nebude značená. Na konci pokynů je umístěná mapka s místem
startu i cíle. Mapka bude také k dostání na prezentaci, budete ji mít i v obálce při registraci,
najdete ji v centru.

Start: 00 = 10:00  Kategorie Open startuje na krabičku v čase 0-120 min dle pokynů startéra

Parametry tratí:

Kategorie Délka
vzdušn

ě
[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]

Kategorie Délka
vzdušně

[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]

MW10 OB Free Order M11, W11 6,4 8 75

M14 6,7 9 110 W14 6,7 9 100

M17 14,7 13 280 W17 14,3 16 260

M20 20 21 420 W20 14,5 14 290

M21E 25,0 25 560 WE 16,9 17 410

17



M21A 20 21 420 W21A 14,5 14 290

M21B 14,2 14 310 W21B 10,7 12 210

M40A 20 21 400 W40 14,3 16 260

M40B 14,2 14 310 W50 11,6 11 230

M50 18,8 16 280 W60 11,6 11 230

M60 14,7 13 280 W70 11,4 13 210

M70 11,6 11 230 OPEN 9 10 170

Občerstvovací stanice: Není a nebude, vezměte si bidony, camelbagy, narvěte se gelama a nefňukejte

WC: Pouze v centru!

Občerstvení: Voda v cíli. S ohledem na hygienická opatření i ochranu životního prostředí budeme raději
nalévat do vašich bidonů, než do plastových kelímků.

Časový limit: 180 min

Uzavření cíle: 16:30

Směrné časy: Předpokládané časy vítězů se shodují se směrnými časy pro long dle Prováděcích pokynů
(http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/2021/provadeci_pokyny_mtbo_2021.pdf).

Vyhlášení vítězů: 17:30 v centru závodů

IOF Adviser Věrka Pařízková

Stavitel: Ondřej Háša Hašek

POZOR: Na mapě jsou 3 vykřičníky “!!!” v tom místě jsou umístěné úly

Úsek od poslední kontroly do cíle NENÍ ZNAČEN, je to tvoje volba, jak dojedeš do cíle,
nepřehlédni zakázané cesty !

Keys to victory:

▪ První kopec nepřepal, ale taky zbytečně nešetři, nejsou to alpy :-)
▪ Nikdy neměj pochybnost o své volbě, správnej stavitel nikdy neví, kudy je to rychlejší, ukaž mu to.

▪ Singlíky projížděj plynule a nech jet rychlejší borce.

MW10: FREE ORDER - BEZ KOLA PO SVÝCH
Mapa OB: Kosí v rákosí, 1:4 000, E=2m, stav 6/2021, rozměr A4
Start: v kempu - od prezentace zelenobílé fáborky
Cíl: v místě startu

Kategorie MW10 startuje v čase od 10:00 do 14:00. Čas se neměří, kdo posbírá všechny
kontroly, dostane odměnu:-)
Stavitel: Marcela Máca Staňková
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Večerní kultura:

Mistrovství světa v OB - sprintové štafety (start 18:20)
Koncert kapely Quo Vadis překřtěné po dobu závodů na Quo Vos.

19



Live výsledky: Online výsledky najdete na liveresultat.orientering.se proklikáte se tam ze stránky závodu:
mtbo5days.eu/results/. Nebo si vyfoťte QR kóda.
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ETAPA 4

„Rychle, ale přesně”

Datum: pondělí 5. 7. 2021

Druh závodu: krátká trať - 3. kolo Českého poháru, World masters series (WMS), World Ranking Event (WRE)

Centrum: Centrum závodu = Autokemp Ejpovice, https://goo.gl/maps/yMxczLsSN9L1CKWdA

Parkování: parkování v kempu jen pro ubytované

Závodníci neubytovaní v kempu budou parkovat na parkovišti 500m před vjezdem do kempu.
Na silnici z Ejpovic budou přesměrováni na Klabavu. Tato silnice bude po dobu 5days MTBO
uzavřená a bude sloužit pouze pro parkování vozidel závodníků, kteří nejsou ubytovaní v kempu.
Na této silnici bude jednosměrný provoz (viz mapka na str. 3).

Mapa: Ctiradův pytel, 1:10 000, E=5m, stav 6/2021, rozměr A3

Terén: Závod probíhá ve dvou lesích, které jsou vzájemně oddělené dálnicí. Dálnici je možné podjíždět
vyznačenými podjezdy. Způsob zákresu podjezdů v mapě je uveden níže.

Terén první poloviny závodu - jižní části mapy - tvoří mírný kopec Stradiště s hustou sítí pevných
cest. Tečky zde tvoří zejména stopy lesní techniky při dřevařských pracech. Zde nehledej ouzké
singly.  Zde budou rozhodovat nohy a fyzická připravenost jedince.

Terén druhé poloviny závodu je shodný se sprintem, tvoří jej svah Jandovy skály. V terénu je
hustá síť úzkých spletitých kořenitých cestiček. Terén je charakterově odlišný od první části
závodu, často bez výraznějšího podrostu. Zde hledej ouzké singly. Zde bude rozhodovat zejména
mapová připravenost závodníka.

No a uprostřed je přejezd, tak jej dobře zvolte!

!!! Dbejte pokynů pořadatelů při přejíždění silnice Letkov - Tymákov !!!

Vzdálenosti: Centrum – start 6,2 km
Z větší části po silnici - jezděte způsobně po pravé straně a BUĎTE POZORNÍ NA KŘIŽOVATCE V
TYMÁKOVĚ! (auta po hlavní jezdí rychle a rozhled je špatný).

Centrum - Cíl = 3,8 km z kopce po žluté značce

Cesta na start ani cesta z cíle nebude značená. Na konci pokynů je umístěná mapka s místem
startu i cíle. Mapka bude také k dostání na prezentaci, budete ji mít i v obálce při registraci,
najdete ji v centru.

Start: Intervalový 00 = 10:00, kategorie Open startuje na krabičku v čase 0-120 min dle pokynů
startéra
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Parametry tratí:

Kategorie

Délka
vzdušně

[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]
Kategorie

Délka
vzdušně

[km]

Počet
kontrol

Převýšení na
ideálním postupu

[m]

MW10 2,7 8 40 M11, W11 5,6 12 95

M14 7,1 13 160 W14 6,3 12 160

M17 7,5 14 180 W17 7 12 180

M20 12 20 200 W20 7,1 13 180

M21E 12,7 24 305 W21E 10,6 16 235

M21A 10,9 200 200 W21A 7,1 13 180

M21B 7,4 14 180 W21B 6,9 11 180

M40A 11,6 19 290 W40 7 12 180

M40B 7,4 14 180 W50 6,4 11 140

M50 7,8 16 200 W60 6,4 11 140

M60 7,5 14 180 W70 6,3 12 130

M70 6,4 11 140 OPEN 6,9 15 162

Občerstvovací stanice: Na middle? to přece ne… Není

Občerstvení: Voda v cíli. S ohledem na hygienická opatření i ochranu životního prostředí budeme raději
nalévat do vašich bidonů, než do plastových kelímků.

Časový limit: 120 min

Uzavření cíle: 14:30

Směrné časy: Předpokládané časy vítězů se shodují se směrnými časy pro middle dle Prováděcích pokynů
(http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/2021/provadeci_pokyny_mtbo_2021.pdf).

Vyhlášení vítězů: 19:30 v centru závodů

IOF Adviser Věrka Pařízková

Stavitel: Tomáš Karýk Kamaryt

POZOR: VŠECHNY KATEGORIE křižují  silnici 3. třídy, která v době závodu NEBUDE UZAVŘENÁ
Na všech přejezdech budou pořadatelé, dbejte pokynů pořadatelů.

Občas jsou sjezdy prudké, s podrostem travním a klacky nepříjemnými. Nepřeceňujte vlastní
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schopnosti!
Padlé stromy a závory jsou vyznačeny v mapě značkou 832.1 Impassable step

V mapě jsou zakázané úseky cest vyznačeny značkou 711 zakázaný postup

V mapě je použita značka 705.0 - marked route. Jedná se o povolený přejezd mezi dvěma paralelními
cestami. V terénu bude značeno fábory

Na tratích jsou dva podjezdy dálnice. Oba jsou mapovány s důrazem na úroveň ve které závodník jede.
U obou podjezdů se budou pohybovat pořadatelé. Při křížení se silnicí dbejte jejich pokynů.

Podjezd 1 Podjezd 2

Nevjíždějte do prostoru obecní vodní nádrže, volnočasového parku a hřiště!!
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Keys to victory:

▪ Od startu pěkně zprudka do kyslíkáče

▪ Dobře zvol přejezd

▪ Pošetři mysl na závěrečnou mapovou vložku a nohy na brdek za sběrkou
▪ Měj na paměti odlišné typy lesů

MW10: Mapa: Kidí  Kokotsko , 1:10 000, E=5m, stav 6/2021, rozměr A4
Start: 2 km od Centra (od recepce kempu) - zelenobílé fáborky
Cíl: kousek od startu

Kategorie MW10 startuje na krabičku v čase od 12:00 do 14:00. Vyčítání v kempu ihned po
dojezdu.
Stavitel: Marcela Máca Staňková
Pozor v dětském závodě je obtížný sjezd - značen vykřičníky v mapě, viz obr. níže

Večerní kultura: Plzeňskej večírek, předtančení, poezie, movie, jarmareční písně české i zahraniční, pivní štafety,
něco z plzeňských kancionálů.

Live výsledky: Online výsledky najdete na liveresultat.orientering.se proklikáte se tam ze stránky závodu:
mtbo5days.eu/results/. Nebo si vyfoťte QR kóda.
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ETAPA 5

„Naplánuj to ve stresu … a po večírku.“

Datum: Úterý 6.7.2021

Druh závodu: Middle-semifree-order, handicapový start dle celkového pořadí po 4 etapách

Kategorie M11, W11, M14, W14 a OPEN mají závod s pevným pořadí kontrol

Centrum: Kemp Ejpovice, Plzeň, GPS: 49.7528408N, 13.5123003E

Parkování: Závodníci neubytovaní v kempu budou parkovat na parkovišti 500m před vjezdem do kempu.
Na silnici z Ejpovic budou přesměrováni na Klabavu. Tato silnice bude po dobu 5days MTBO
uzavřená a bude sloužit pouze pro parkování vozidel závodníků, kteří nejsou ubytovaní v kempu.
Na této silnici bude jednosměrný provoz (viz mapka na str. 3).

Mapa: Čípa Čilina, 1:10000, E=5m, stav 6/2021, rozměr A3

Terén: Čilina je kopec a okolo něj spousta různých cest všeliké sjízdnosti. Však to již znáte ze 3. etapy

Vzdálenosti: Centrum - start 3,8 km, mírňoulince do kopce. POZOR: cesta na start vede po frekventované
silnici - jezděte způsobně po pravé straně a BUĎTE POZORNÍ PŘI ODBOČOVÁNÍ ZE SILNICE
VLEVO!

Centrum – cíl: 2,6 km. Buďte opatrní při nájezdu na silnici II/605.

Cesta na start ani cesta z cíle nebude značená. Na konci pokynů je umístěná mapka s místem
startu i cíle. Mapka bude také k dostání na prezentaci, budete ji mít i v obálce při registraci,
najdete ji v centru.

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 M14 W14 M11, W11

10:10 M17 W17 M50

10.20 M20 W20 M70, W70

10:30 M21B W21B W60

10:40 M21A W21A M60

10:50 M40B W40 M40A
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11:00 M21E W21E W50

Handicapový start do ztráty 60 min na vítěze, poté intervalový 1 min.
Prvních 5 závodníků v každé kategorii (kromě kategorie Open) si před startem vyzvedne
příslušné startovní číslo. Ostatní závodníci si ponechávají svá čísla.
Vstup do startovního koridoru 5 minut před časem startu.

Cíl: V 5. etapě rozhoduje průjezd přes cílovou čáru.
Cílová krabička se razí až za cílovou čárou podle pořadí průjezdu. Krabička je nastavena do
kontaktního režimu!!!
V případě těsného dojezdu rozhodují cíloví rozhodčí. Při ražení dbejte jejich pokynů.

WC: Pouze v centru!

Občerstvení: Na trati není. Voda v cíli. S ohledem na hygienická opatření i ochranu životního prostředí
budeme raději nalévat do vašich bidonů, než do plastových kelímků.

Parametry tratí:

Kategorie

Délka
ideálního
postupu
vzdušně

[km]

Počet
kontrol v
pevném
pořadí

Počet
kontrol ve

volném
pořadí

Převýšení
na

ideálním
postupu

[m]

Kategorie

Délka
ideálního
postupu
vzdušně

[km]

Počet
kontrol v
pevném
pořadí

Počet
kontrol ve

volném
pořadí

Převýšení
na

ideálním
postupu

[m]

MW10 kros na značené trati M11, W11 6,0 6 0 80

M14 7,0 8 0 140 W14 6,5 7 0 105

M17 10,0 4 12 220 W17 8,2 4 9 175

M20 11,5 4 12 245 W20 9,0 4 10 210

M21E 12,7 5 13 295 W21E 10,6 4 11 245

M21A 11,5 4 12 245 W21A 9,0 4 10 210

M21B 9,4 5 11 200 W21B 7,6 4 10 155

M40A 11,5 4 13 255 W40 8,2 4 9 175

M40B 9,4 5 11 200 W50 7,4 4 8 175

M50 10,3 4 12 215 W60 7,4 4 8 175

M60 10,0 4 12 220 W70 7,0 4 7 120

M70 7,4 4 8 175 OPEN 8,1 9 0 180
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Časový limit: 150 min

Uzavření cíle: 14:45

Směrné časy: Předpokládané časy vítězů se shodují se směrnými časy pro middle(+10%) dle Prováděcích
pokynů (http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/2021/provadeci_pokyny_mtbo_2021.pdf).

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

Stavitel: Robert Gibon Anděl

Systém závodu: Semi-free-order. Kontroly spojené spojnicemi je nutné objet v pořadí. Ostatní kontroly je možné
orazit kdykoliv, tedy i mezi kontrolami v povinném pořadí. Na startu budou k dispozici červené
fixy.

Key to victory:
● Nevynechej žádnou kontrolu
● Nevymýšlej kraviny
● Jeď bomby

MW10: Kros po vyznačené trati v blízkosti kempu v Ejpovicích.
Mapa: bez mapy
Start: od prezentace po zeleno-bílých fáborkách
Cíl: u startu
Vyčítání: v centru ihned po dojezdu do cíle
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Kategorie MW10 startuje na krabičku v čase od 10:00 do 12:30
Oblast s vyšším pohybem osob - dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti

Live výsledky: Online výsledky najdete na liveresultat.orientering.se proklikáte se tam ze stránky závodu:
mtbo5days.eu/results/. Nebo si vyfoťte QR kóda.

O-triatlon

„Team spirit“
Datum: sobota 3. 7. 2021 v 15:45 (po E2)

Druh závodu: tříčlenný štafetový triatlon

Úseky: 1. úsek: OB, hromadný start, pevné pořadí kontrol (motýlci)

2. úsek: plavání, start předávkou

3. úsek: MTBO, start předávkou, free order

Předávka: Předávka je platná dotykem libovolné části těla mezi v předávkovém území.

Předávací území bude vyznačeno mlíkem, respektujte pokyny pořadatelů.

Ukázka předávky 15 minut před startem (tj. 16:00).

První úsek (běžec) svůj SIAC nevyčítá, ale předá jej třetímu úseku (bikerovi), který po dojetí do cíle SIAC
vyčte.

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 pátku 2. 7. 2021 do
19:00 hodin na prezentaci. Počet (ne)omezen na 60 štafet, kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Startovné: Dobrovolné, pozvěte pořadatele na pivo!

Centrum: Kemp Ejpovice, Plzeň, GPS Loc: 49.7528408N, 13.5123003E

Mapa: Kosí V rákosí: 1: 4 000, velikost A5, e = 2 m
Ejpovické útesy: 1: 10 000,   velikost A5

Vzdálenosti: Vše je v centru na pláži.
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Mapový start vždy na předávce (pro OB i MTBO stejné).

Parametry:
1. Úsek - OB: 2 km, 10-15 minut
2. Úsek - plavání (bez mapy): 300 m, 3-10 minut
3. Úsek - MTBO: 5 km, 20-30 minut

Popisy kontrol: Naleznete na mapě, pokud budou potřeba… myslím, že budou...

Terén: Pestré okolí kempu Ejpovice - pláže,útesy,trailíky,kopřivy,hustníky,voda,závory,kolemjdoucí a další.

Vzdálenosti: Start a cíl triatlonu je na pláži kempu v Ejpovicích.

Start: Očekávaný hromadný start 00 = 16:16

Ražení: Štafeta má jeden SIAC čip, který běžec po předávce předá čekajícímu bikerovi, mezitím, co je druhý
úsek ve vodě.

Upozornění 1: Kontrolujte si správné pořadí kontrol, není to úplně všechno free order!!!

Upozornění 2: Dbejte zvýšené opatrnosti během závodu, pohybujete se v oblíbené rekreační lokalitě, buďte k
místním ohleduplní, nejde o život.

Upozornění 3: Během závodu bude běžecký i bikerský úsek využívat asfaltky, kde se pohybují i auta. Opět prosíme o
zvýšenou pozornost, startujete okolí pro vlastní bezpečí.

Key to victory: Občas místo do mapy koukej před sebe. Kontroly jsou blíž, než si myslíš.

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

Vyhlášení vítězů: v centru bezprostředně po dojezdu triatlonu a na to navazuje vyhlášení E2

Protesty: komukoli z funkcionářů s vkladem 5 piv, při večerním programu

Stavitel: Michal Toša Tošík Tošner

Ředitel: Veronika Verča Kubínová

Rozhodčí: Ondřej Sud Vodr Pedál Vodrážka

Ajťák: Jaroslav Jaryk Křenek

Co-organizátor: Sport kemp Ejpovice

Týpek co nic nedělá: Ondřej Háša Hašek
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A konečně ona mapka s místy startu:
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