Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v MTBO v roce 2011
Soutěžní komise MTBO Českého svazu orientačních sportů vypisuje
výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v MTBO v roce 2011
Podmínky:
A.
-

Termíny pro závody zařazené do výběrového řízení:
16.4.-17.4.2011
23.4.-24.4.2011
30.4.-1.5.2011
7.5.-8.5.2011
28.5.-29.5.2011
18.6.-19.6.2011
2.7.-6.7.2011
10.9.-11.9.2011
24.9.-25.9.2011
1.10.-2.10.2011

B. Předpokládané kombinace závodů pro celou sezónu:
ČP (krátká trať) + ČP (klasická trať)
ČP (krátká trať) + ČP (dlouhá trať)
ČP (krátká trať) + ČP (závod s volným pořadím kontrol)
ČP (krátká trať) + ČP (klasická trať)
ČP (krátká trať) + ČP (klasická trať)
MČR (štafety) a MČR (sprint) + MČR (krátká trať)
ČP (klasická trať) + ČP (krátká trať)
MČR (klasická trať) + MČR (družstva)
C. Přihlášku do výběrového řízení na pořádání závodů soutěží ČSOS v MTBO v roce 2011 předloží oddíl
do 31.8.2010 osobně komukoliv ze Soutěžní komise MTBO nebo písemně na adresu Jan Urban
(sk@mtbo.cz), Cihlářská 18, 67801 Blansko, s těmito údaji:
druh závodu
předpokládaný termín závodu + náhradní termín
mapa - musí být pro MTBO, měřítko, rok vydání, údaje o předchozí mapě pro MTBO (OB) v
tomto terénu
podrobný popis o charakteru terénu, ve kterém by se závod uskutečnil (hustota a kvalita
komunikací – sjízdnost, schopnost absorpce vody, častá těžba dřeva; členitost terénu)
základní údaje o organizačním zabezpečení (ředitel závodu, stavitel tratí, hlavní rozhodčí,
centrum závodu, zkušenosti s pořádáním)
pořadatel se touto přihláškou zároveň zavazuje, že v případě přidělení příslušného závodu při
něm poskytne prostor pro reklamní účely sponzorů Českého svazu orientačních sportů a pro
reklamní účely sponzorů sekce MTBO
nutnou podmínkou pro přidělení závodu bude podepsání smlouvy o pořádání, ve které budou
specifikována práva a povinnosti pořadatelů na jedné straně a sekce MTBO na straně druhé
D. U všech kombinací je možno požádat o závod zařazený do WRE. 50% odvodů hradí svaz.
Přidělení pořadatelství bude oznámeno v říjnu 2010 a uveřejněno na www.mtbo.cz
Soutěžní komise MTBO

