
 

 
Žulová smršť 

 
Mistrovství ČR  

a  
13. a 14. kolo Poháru České republiky v MTBO 2008 

Veřejné závody v MTBO 
 
Pořadatel: VSK Slavia TU Liberec  
 
Datum: Sobota 13.9.2008 a neděle 14.9.2008 
 
Centrum: Liberec – Ruprechtice, louka U kapličky, Loc: 50°47′40.18″ N   15°04′28.55″ E 

Bude značeno od křižovatky ulice Horská a Hostivítova, případně Horská a 
U Slunečních lázní. 

 
Prezentace: po oba dny v centru závodu 

sobota 13. 9. 2008 od 7:00 do 8:30 hodin 
neděle 14. 9. 2008 od 8:00 do 9:30 hodin 
 
K prezentaci si v zájmu bezproblémového průběhu prosím přineste doklad o 
zaplacení/převodu startovného.  
 
Dohlašování startujících štafet je možné do soboty 13:00.  
Soupisky štafet je nutné odevzdat v neděli nejpozději do 9:30 na prezentaci. 

 
Start 00: 13.9. - sprint – intervalový start – 00 = 9:30 
 13.9. - krátká trať – intervalový start – 00 = 14:00 
 14.9. - štafety – start „Le Mans“ 
 první startující vlna (startující H) v 10:00, druhá startující vlna (D + P) v 10:10 
 
Vzdálenosti: Centrum – parkoviště      0 

Centrum – Start sprint     3 km 
Centrum – Start krátká trať      2,3 km 
 
Centrum – Cíl (sprint)      2,8 km 
Centrum – Cíl (krátká trať a štafety)    0 
 
neděle 
Centrum – Start, Cíl       0 
Centrum – ubytování (tělocvična ZŠ Nám. Míru)   1 km 



 

 

 
Terén: sprint 

Terén pro sprint se vyznačuje velmi hustou sítí cest, dejte prosím pozor na 
křižovatkách – nebezpečí srážky s ostatními závodníky. Nebezpečné úseky cest 
(především rozbité sjezdy) jsou označeny v mapě dvěma vykřičníky. 
 
Middle a štafety 
Kopcovitý s hustou sítí komunikací zpevněných, lesních i mimo lesy, některé jsou 
obtížně sjízdné. Dbejte zvýšené opatrnosti také při přejíždění asfaltových silničních 
úseků. Především v okolí Žulového vrchu lze čekat zvýšený výskyt houbařů a turistů. 

 
Mapy: Sprint – pro MTBO, Cvičák, měřítko 1:5 000, E 5m, stav 08/2008, rozměr A4. 

Krátká trať a štafety – pro MTBO, Nový Žulák, měřítko 1:15 000, E 10m, stav 
08/2008, rozměr A4. 
 
V sobotu při závodě sprintu se odevzdávají mapy do startovního času posledního 
startujícího závodníka, při závodu na krátké trati po průjezdu cílem všichni odevzdají 
mapu. V neděli se odevzdávají mapy do startu posledních úseků, poté budou mapy 
vydány vedoucímu oddílu. 
 
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. 
 
Zvláštní mapové symboly  
!! (dva červené vykřičníky)  - nebezpečné úseky cest (především rozbité sjezdy)  

 
 
Ražení: Systém ražení je elektronický SI. V případě poruchy závodníci razí kontrolu do 

políček na mapě, na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli. Čipy si prosím 
vyčtete ihned po dojezdu na shromaždiště. 

 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné výsledky a mezičasy 

na www stránkách závodu.  
 
Vyhlášení vítězů 
  V sobotu v centru závodu ve 20:00.  
  V neděli po závodě ihned po zjištění definitivního stavu 

 předpokládaný čas 14:00 - 14:30 
 
Předpis: závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO. 
 
Technická: bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie P, 

DH14 a DH17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5“. Všichni 
závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu. 



 

 

 
Restrikce: Není povolena jízda po loukách s vyjímkou vyznačených koridorů a prostoru 

shromaždiště. Při pohybu v lese mimo cesty je závodník povinen nést kolo alespoň 
20 cm nad zemí – bude kontrolováno rozhodčími. 

 
Jury:  Bude upřesněna na shromaždišti. 
 
Časový limit: 13.9.2008 sprint 60 minut 
 13.9.2008 middle 100 minut 

14.9.2008 štafety 300 minut 
 
Tratě: 
 
Sobota - sprint 

Trať délka/převýšení kontrol   trať délka/převýšení kontrol 

D14 1,4 km/85 m 8k 
 

H14 1,4 km/85 m 8k 

D17 1,8 km/90 m 10k 
 

H17 2,4 km/120 m 11k 

D20 2,1 km/105 m 11k 
 

H20 2,3 km/150 m 12k 

D21 2,1 km/105 m 11k 
 

H21E 2,8 km/155 m 14k 

D21E 2,2 km/115 m 13k 
 

H21A 2,3 km/150 m 12k 

D40 1,8 km/90 m 10k 
 

H21B 2,4 km/120 m 11k 

P 1,4 km/85 m 8k 
 

H21C 2,1 km/100 m 11k 

    
H40 2,4 km/120 m 11k 

    
H50 2,1 km/100 m 11k 

 
Sobota - middle 

Trať délka/převýšení kontrol   trať délka/převýšení kontrol 

D14 3,5 km/150 m 5k 
 

H14 3,5 km/150 m 5k 

D17 4,4 km/200 m 7k 
 

H17 5,1 km/240 m 7k 

D20 4,4 km/200 m 7k 
 

H20 6,5 km/370 m 11k 

D21 4,8 km/200 m 9k 
 

H21E 7,2 km/410 m 12k 

D21E 6,3 km/310 m 10k 
 

H21A 6,5 km/370 m 11k 

D40 4,4 km/200 m 7k 
 

H21B 5,1 km/280 m 7k 

P 4,4 km/200 m 7k 
 

H21C 5,4 km/230 m 10k 

    
H40 5,1 km/240 m 7k 

    
H50 5,1 km/240 m 7k 

 
Neděle - štafety 

Trať délka/převýšení kontrol 
    D 6,1 km/310 m 12k 
    H 8,1 km/410 m 15k 
    P 4,6 km/190 m 9k 
     

Vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou. 
 
Cíl, uzavření: Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího 

závodníka. 
 



 

 

Občerstvení:  na shromaždišti. 
 
Startovní čísla: 
 Sobota - všichni závodníci mimo kategorií P, H14, D14 a H21C si na kolo připevní 

číslo Českého Poháru MTBO uvedené ve startovní listině. Čísla jsou na oba sobotní 
závody stejná, po závodě na krátké trati se vybírají v cíli.  
Neděle – budou použita speciální čísla pro štafety, obdržíte při prezentaci. Čísla se 
nevrací. 

 
Mytí kol: kyblík + smetáček, použijte vodu z připravené hasičské cisterny. 
 
Mytí závodníků: lavor – použijte vodu z připravené hasičské cisterny. Díky rekonstrukci, nejsou k 

dispozici sprchy v tělocvičně, využijte mytí na shromaždišti. 
 
Ubytování: Ubytování je zajištěno v tělocvičně ZŠ Náměstí Míru ve vlastních spacácích, cena 70 

Kč za osobu.  
Tělocvična bude v pátek otevřená přibližně od 21.00 (možno posunout na základě 
příjezdů vzdálenějších účastníků), při příjezdu v pátek nás prosím kontaktujte pokud 
by bylo v tělocvičně zavřeno, na shromaždišti (budem tam).  
V sobotu otevřena tělocvična od 18.00.  
Tělocvična bude mezi 23.30 a 6.30 uzamčená a odemykání bude zabezpečovat 
neurotický hlídač s hladovým vlčákem, takže se snažte moc se necourat.  
 
V neděli ráno je potřeba tělocvičnu opustit nejpozději v 8.30. Prosíme o udržování 
pořádku. 
Bohužel díky rekonstrukci nejsou v tělocvičně k dispozici sprchy, jen WC. 
 
Dále je možno přespat přímo na shromaždišti ve vlastním stanu, poplatek 50 Kč za 
osobu a stan. 
 

Úschova kol: Ubytovaní si kola ukládají v prostoru přísálí tělocvičny, doporučujeme použít i 
vlastní zámek. pořadatel neručí za případné ztráty. Prostor pro kola v tělocvičně 
není tak velký, po jeho naplnění použijte pro uložení kol budovu skladu VLI cca 
300m od centra – bude vyznačeno.  

 
Parkování: 50 Kč/ auto (na oba dny), parkování přímo v centru dle pokynů pořadatelů. 

Parkování v místě ubytování v přilehlých ulicích, dbejte dopravního značení.  
Je možnost nechat auto na shromaždišti. 

 
Stravování: na shromaždišti pivo, limo, teplé nápoje, polévka, párky, klobásy, stejky, koláče, 

kořka. 
 
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. 
 
Servis na shromaždišti 

Péče o děcka – školka na shromaždišti zajištěna. 
Mobilní WC.  
První pomoc – lékař. 
WiFi free Hot-Spot. 



 

 

 
 
Další: Sobotní vyhlášení vítězů proběhne v pořadatelském stanu na shromaždišti.  

Budeme mít k dispozici projektor a promítneme sobotní foto či video úrodu. 
O dobrou náladu se s nadšením postará D.J. Pinďa.  
 
Jako nácvik týmové souhry pro nedělní štafetový závod bude v sobotu po vyhlášení 
vítězů uspořádáno neoficiální mistrovství MTBO pivních štafet – organizace soutěže 
bude vyhlášena na místě. 

 
Upozornění: Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
 

Prosím, udržujte čistotu a využijte připravené igelitové pytle na odpad. 
 
 
Funkcionáři: ředitel závodu  Jiří Putík (777 084400) 

hlavní rozhodčí  Robert Urbaník (603 556749) 
stavitelé tratí   Jiří Vraný (sprint), Ctibor Podrábský (krátká trať a štafety) 

 
 
Jiří Putík        Robert Urbaník 
ředitel závodu        hlavní rozhodčí 
 


