
Karlovarský kamzík 
 
POKYNY ZÁVODU 
 
5. závod ČP MTBO 2018 – sprint, MČR a Veteraniáda ČR, WRE 
MČR a Veteraniáda ČR štafet 
6. závod ČP MTBO 2018 – middle, WRE 
 

Pořadatel: 
Český svaz orientačních sportů 

Provedení: 
TJ Slovan Karlovy Vary z. s., oddíl orientačního běhu 

Datum: 
2. 6. 2018 – 3. 6. 2018      

Centra závodů: 
Centrum 1: Vítkova Hora 

ubytování, úschovna kol, sobotní vyhlášení výsledků, večírek, middle (neděle) 
GPS: 50.2043756N, 12.8951806E 

 viz plánek 2 
Centrum 2:  Sokolský Vrch 

sprint, štafety (sobota) 
GPS: 50.2259675N, 12.8719739E 

 viz plánek 3 
 
Mapa: mapy.cz 

 

https://mapy.cz/s/2H6ym
https://mapy.cz/s/2H6ym


Prezentace: 
pátek 1. 6. 2018 centrum 1 18:00 – 22:00 hod 
sobota 2. 6. 2018 centrum 2 8:00 – 9:00 hod  
neděle 3. 6. 2018 centrum 1 8:00 – 9:00 hod 

Vzdálenosti: 
Parkoviště 1 - centrum 1: 200 m 
Centrum 1 – ubytování: 50 – 100 m 
Centrum 1 – parkování 2 (K. Vary – Dolní nádraží): 7,5 km 
Parkování 2 – centrum 2: 1500 m (viz plánek 1) 

Systém ražení: 
Elektronické SPORTIdent, je možné použít všechny typy čipů. Funkce AIR+ nebude aktivní. 
V případě poruchy SI jednotky použijte opravná políčka R1 - R3 v mapě. Závod končí oražením cílové 
jednotky na cílové čáře.  

Vyčítání čipů: 
sobota: v centru 2 (Sokolský Vrch) 
neděle: v centru 1 (Vítkova Hora) 

Předpokládaný čas vítěze: 
Dle platných prováděcích pokynů. 

Časový limit: 
Sobota sprint:  60 minut 
Sobota štafety:  240 minut 
Neděle middle:  120 minut 
  



Délky tratí: 
Délka trati vzdušně (v km) / počet kontrol. 

kategorie sprint Middle štafety 

WM11 1,88 / 8 3,10 / 8  

W14 1,95 / 9  3,73 / 9  

W17 1,92 / 8  5,03 / 11  

W20 2,32 / 8  6,27 / 14  

W21E 2,49 / 11  8,24 / 17  

W21A 2,32 / 8  6,27 / 14  

W21B 1,92 / 8  5,03 / 11  

W40 2,32 / 8  6,27 / 14  

W50 1,92 / 8  5,03 / 11  

M14 1,95 / 9  3,73 / 9  

M17 2,30 / 8  7,66 / 15  

M20 2,55 / 10  9,88 / 19  

M21E 2,62 / 14  11,56 / 22  

M21A 2,55 / 10  9,88 / 19  

M21B 2,30 / 8  7,66 / 15  

M21C 1,95 / 9  6,34 / 14  

M40 2,52 / 13  8,24 / 16  

M50 2,30 / 8   7,66 / 15  

M60 1,95 / 9  6,34 / 14  

OPEN 1,95 / 9  6,34 / 14 5,73 / 14 

M   7,67 / 20 

M120   7,98 / 18 

W   7,12 / 15 

W120   5,96 / 16 

 

Ubytování: 
Ubytování v hotelu vč. hotelové snídaně formou švédských stolů: 
2 – lůžkový pokoj – 2 noci (pátek – neděle) – 3.400,- Kč/pokoj 
3 – lůžkový pokoj – 2 noci (pátek – neděle) – 4.200,- Kč/pokoj 
4 – lůžkový apartmán – 2 noci (pátek – neděle) – 5.600,- Kč/apartmán 
Ubytování v chatkách: 
Samostatné 2, 3, 4, 5 lůžkové chatky s vlastním sociálním zařízením (vč. lůžkovin) 
2 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle) - 1.200,- Kč/chatka 
3 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle) -  1.560,- Kč/chatka 
4 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle) -  1.920,- Kč/chatka 
5 – lůžková chatka – 2 noci (pátek – neděle)  - 2.400,- Kč/chatka 
 
Ubytování ve vlastní stanu a ve vlastních karavanech: 
Stan 150,- Kč/1 noc 
Osoba ve stanu 50,- Kč/1 noc 
Karavan 300,- Kč/2 noci 
Elektrická přípojka 150,- Kč/2 noci 
 
Na prezentaci obdržíte ID pásky pro každého účastníka závodů (i doprovod) a na označení 
zaplaceného stanu. Prosíme o viditelné nošení a umístění těchto pásek. 



Sprint: 

Kdy: 

Sobota 2. 6. 2018. 

Centrum: 

Centrum 2 (Sokolský Vrch) 

Parkování: 

Parkování 2 veřejné parkoviště v Karlových Varech – Dolní nádraží 
 poplatek 60,- Kč/auto/den 

Start: 

00 = 10:00 hod, intervalový 
Centrum 2 – start: 3,5 km 
Cesta bude značená modrobílými fáborky. 
Cesta vede lázeňským centrem podél řeky, kde je velké množství turistů, dbejte tedy zvýšené 
opatrnosti. V závěru vás čeká 0,75 km stoupání (převýšení 80 m) po zpevněné cestě. Cesta trvá 
pohodovou plynulou jízdou cca 20 minut.  

Mapa: 

Mapa není vodovzdorně upravena. Po závodě budou mapy vybírány, výdej se uskuteční večer 

v centru 1 (Vítkova Hora). 

Název mapy: Brainstorming 

Měřítko: 1 : 5 000 

Ekvidistance: 5 m 

Rozměr: A4 

Terén: 

Pro dopolední sprint jsme vám přichystali zcela výjimečný prostor, neočekávejte tedy běžný MTBO 

sprint. Nepůjde o typický městský závod, ani o obvyklý lesní – bude Karlovarsko lesolázeňský. 

Projedete se ve strmých stráních s opravdu velmi hustou sítí klikatých, spletitě křižujících se cest s 

nadprůměrnou sjízdností. Budete potřebovat nejen rychlost, sílu a maximální aerobní kapacitu, ale 

také excelentní a suverénní techniku jízdy na kole a současně na maximum vybuzené mozkové závity 

pro rychlé a ještě rychlejší precizní mapování.  

Zvláštní mapové symboly: 

rideable area (oranžová verze) 401.001 
schody (mírně upravený symbol 529.003 – viz ukázka níže), pohyb bez omezení 
       

 
Schody (mírně upravený symbol 529.003) 



 

Doporučení: 

V sobotu ráno si dobře rozvrhněte čas pro přesun z Vítkovy Hory autem na parkoviště v Karlových 
Varech (10 km), z něj pěšky nebo na kole do centra sprintu a štafet (1,5 km) a ještě na kole z centra 
na start sprintu (3,5 km). Na kole z Vítkovy Hory přímo na start sprintu po silnici mimo závodní 
prostor je to 5,1 km (100m stoupání, 259 m klesání). Berte to prosím jako nevyhnutelnou daň za 
možnost závodit v atraktivním centru světových lázní. 

Upozornění: 

Prosíme vás o maximální pozornost a ohleduplnost ve vztahu k lázeňským hostům, kteří se budou 
v době vašeho závodu pohybovat po cestičkách s vámi. 
 

Vyhlášení výsledků: 

Ihned po skončení závodu mistrovských kategorií proběhne v centru 2 (Sokolský Vrch) květinový 
ceremoniál pouze pro mistrovské kategorie (cca v 12:00). Prosíme tedy závodníky, kterých se to 
týká, aby po závodě nikam neutíkali a zúčastnili se ceremoniálu. 
 
Oficiální vyhlášení proběhne večer ve 20:00 v centru 1 (Vítkova Hora). 
  



Štafety: 

Kdy: 

Sobota 2. 6. 2018. 

Centrum: 

Centrum 2 (Sokolský Vrch) 

Parkování: 

Parkování 2 veřejné parkoviště v Karlových Varech – Dolní nádraží 
 poplatek 60,- Kč/auto/den 

Start: 

Hromadný start ve vlnách. Start se nachází v centru závodu. První úseky startují na louce pod cílem 
cca 100m. Další úseky už startují po předávce přímo z centra. 
14:15 proběhne ukázka předávky (viz plánek 4) 
 

vlna start kategorie 

00 14:30 M120 

10 14:40 M 

20 14:50 W, W120 

30 15:00 OPEN 

 

Mapa: 

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. Po závodě budou mapy vybírány, výdej se uskuteční večer 

v centru 1 (Vítkova Hora).  

První úseky dostanou mapu do ruky. Druhý a třetí úsek si mapu bere sám ze stojanu podle svého 

startovního čísla. 

Na štafetách každý závodník obdrží dvě secvaknuté mapy. První mapa končí povinným diváckým 

úsekem, na jehož konci je start druhé mapy. Druhá mapa začíná symbolem start (trojúhelníček). 

Důležité upozornění - druhá mapa je v jiném měřítku než první, tzn. 1:5 000.  

POZOR: Číslování kontrol na druhé mapě opět začíná číslem jedna!!  

 

Konec první mapy (1:10000) 

Začátek druhé mapy (1:5000) 



Název mapy: Víc hlav míň ví 

Měřítko: 1 : 10 000, 1 : 5 000 

Ekvidistance: 5 m 

Rozměr: 28x31 cm, A5 

Soupisky štafet: 

Do pátku (1. 6.) 22:00 hod přes ORIS. 

Terén: 

Lázeňský příměstský les, místy velmi kopcovitý, v průměru výborná sjízdnost cest, očekávejte vyšší 

rychlostní průměr, nadmořská výška 380 – 650 m n. m.  

Upozornění: 

Prosíme vás o maximální pozornost a ohleduplnost ve vztahu k lázeňským hostům, kteří se budou 
v době vašeho závodu pohybovat po cestičkách s vámi. V lese budou pořadatelé s píšťalkami, kteří 
dohlédnou na vaší bezpečnost. Přesto vás žádáme o ohleduplnou jízdu.  

Vyhlášení výsledků: 

Ihned po skončení závodu mistrovských kategorií proběhne v centru 2 (Sokolský Vrch) květinový 
ceremoniál pouze pro mistrovské kategorie (cca v 17:00). Prosíme tedy závodníky, kterých se to 
týká, aby po závodě nikam neutíkali a zúčastnili se ceremoniálu. 
 
Oficiální vyhlášení proběhne večer ve 20:00 v centru 1 (Vítkova Hora). 

  



Middle: 
Kdy: 

Neděle, 2. 6. 2018 

Centrum: 

Centrum 1 (Vítkova Hora) 

Parkování: 

Parkování 1 Vítkova Hora 
 poplatek 50,- Kč/auto/víkend 

Start: 
00 = 10:00 hod, intervalový 
Centrum 1 – start: 1 km  
Cesta bude značená modrobílými fáborky. Cesta vede po silnici II. třídy, dbejte proto zvýšené 
opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu. 

Mapa: 

Název mapy: Kyslíkový dluh 

Měřítko: 1 : 10 000 

Ekvidistance: 5 m 

Rozměr: A3 

Terén: 

Průměrná hustota cest s rozdílnou kvalitou, velmi kopcovitý prostor 370 – 620 m n. m., adrenalinové 

sjezdy, spíše nižší rychlostní průměry 

Vyhlášení výsledků: 

Vyhlášení výsledků proběhne po dojezdu všech závodníků. Přibližně ve 13:00 v centru. 

  



Startovní čísla: 
Obdržíte na prezentaci, musí být upevněna viditelně na kole. Každý závodník (kromě kategorie OPEN) 
je povinen jet se startovním číslem. Čísla budou vybírána v cíli nedělního závodu. Na štafety budou na 
prezentaci vydávána speciální čísla. 

Technická kontrola: 
Na startu pouze pro kategorie WM11, 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“. 

Veřejný závod: 
V rámci závodů Karlovarský kamzík pořádáme i otevřený závod pro širokou veřejnost. Start a cíl u 
prezentace, vklad 50,- Kč. Závod se pojede bez čipů jen na kartičky, bez měření času. Tento závod je 
zakázán pro závodníky startující ve štafetách.   
Start: libovolně v rozmezí 12:30 – 13:30 

Parametry: 6 km, 190 m převýšení, 6 kontrol  

Upozornění: 
Pro oba sobotní závody (sprint + štafety) je přísně zakázáno jakéhokoliv pohybu mimo cesty 

vyznačené v mapě! Porušení zákazu se trestá diskvalifikací. V lese budu pořadatelé hlídat dodržování 

zákazu. 

Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Porušení pravidel bude důvodem 
k diskvalifikaci 

Protesty: 
V písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu se vkladem 200,- Kč. 

Jury: 
Folprecht Eda (ZUP), Miroslav Rygl (TBM), Michaela Lacigová (VSP) 
 

IOF Advisor: 
Věra Pařízková 

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru a na shromaždišti. Konečné výsledky budou 
zveřejněny na ORISu. 

Večírek: 
V centru 1 ihned po vyhlášení výsledků. K poslechu i k tanci bude hrát DJ Nesnesesesesestrou. 

  



Stravování: 
Od pátku do neděle bude pro vás připraveno stravování na Vítkově Hoře: 
 
pátek - večeře: 
hovězí guláš, těstoviny   120,- Kč 
 
sobota, neděle – snídaně:     
šunka, sýr, máslo, pečivo, čaj   65,- Kč 
marmeláda, med, jogurt, máslo, pečivo, čaj   65,- Kč 
 
sobota večeře: 
kuřecí stehno, brambor   120,- Kč 
šunkofleky                           80,- Kč 
 
Tyto jídla je možné objednat v pátek na prezentaci a dále v recepci hotelu, kde obdržíte stravenky. 

 

Výdej jídel: 

pátek – večeře:  18 – 22 hod 

sobota – snídaně: 7 –   9 hod 

sobota – večeře: 17,30 – 20 hod 

neděle – snídaně: 8 – 10 hod 

 
Dále pro vás bude na Vítkově Hoře připravený gril, polévka, nealkoholické i alkoholické nápoje a 
nabídka místní restaurace.  
V centru sobotních závodů bude zajištěn stánek s teplými jídly a grilem, polévka, nápoje. 

Dětská školka: 
Bude k dispozici zdarma pouze po dobu závodu v centru daného závodu.  

Úschovna kol: 
V centru 1 (Vítkova Hora) 
příjem kol: pátek: 20 – 21 hod 
  sobota: 18 – 19 hod 
výdej kol: sobota: 7 – 8 hod 
  neděle: 8 – 9 hod  
V úschovně bude použit systém šatnových lístků, pokud jej při výdeji nebudete mít s sebou, kolo vám 
nebude vydáno. 
Doporučujeme kola v úschovně zamknout vlastním zámkem. 

Mytí, WC: 
V centru 1 (Vítkova Hora) a v centru 2 (Sokolský Vrch) budou k dispozici lavory a smetáčky. 
WC zajištěno v centru 1 (Vítkova Hora) a v centru 2 (Sokolský Vrch) mobilními toaletami TOI TOI. 

První pomoc: 
Bude zajištěna v centru 1 (Vítkova Hora) a v centru 2 (Sokolský Vrch). 



Funkcionáři: 
ředitel závodu: Kateřina Eretová 
hlavní rozhodčí: Mária Žandová 
stavitelé tratí: sprint: Jiří Kubín  
 štafety: Veronika Kubínová 
 middle: Jiří Kubín, Veronika Kubínová 
  



Plánky: 

 

Plánek 1: Cesta z parkoviště 2 do centra 2. Dodržujte vyznačenou trasu!! 

Plánek 2: Centrum 1 



 

Plánek 3: Centrum 2. 

Plánek 4: Schéma štafet. 



Sponzoři:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 


