Rozpis: 5days MTBO 2021
5days MTBO
Termín a centrum závodů:
2. - 6. července 2021, kemp Ejpovice https://www.kempejpovice.cz/
Z centra se pojede na kole na starty i z cíle všech etap.
Otevření kempu a centra závodu: 1. 7. 14:00.

Charakter závodů:
Etapový závod jednotlivců v MTBO. Celkové pořadí je dáno součtem časů E1 až E5.
Zařazení:
3.7, 4.7, 5.7.2021 závody Českého poháru 2021 (Sprint, Long, middle)
4.7, 5.7.2021 Závody World Ranking Event WRE a World Master Serie (Long. Middle).
Vložený závod: 3.7.2021 O-triatlonové štafety (plavání, běh, kolo)
Pořadatel: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň (závody ČP z pověření Českého svazu
orientačních sportů)

Závody:
2. července: Etapa 1
3. července: Etapa 2
4. července: Etapa 3
5. července: Etapa 4
6. července: Etapa 5

– free order
– sprint, 7. kolo Českého poháru, v podvečer: Štafety O-triatlon
– long, 8. kolo Českého poháru, WRE, WMS
– middle, 9. kolo Českého poháru, WRE, WMS
– semi-free order, stíhačka

Kategorie
M11, M14, M17, M20, M21E, M21A (+WMS M35), M21B, M40A (+WMS M40, M45), M40B,
M50 (+WMS M55), M60 (+WMS M65), M70 (+WMS M75)
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A (+WMS W35), W21B, W40 (+WMS W45), W50 (+WMS
W55), W60 (+WMS W65), W70 (+WMS W75)
MW-10 (fáborky, s doprovodem), Open
Pokud chcete být zařazeni do některé z kategorií WRE či World masters series napište do
poznámky pro pořadatele 5days MTBO v ORIS rok narození a vybranou WMS kategorii.
Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií v případě, že bude v kategorii méně než
čtyři startující závodníci/-ce. (neplatí pro kategorie M/W-14,-17,-20)
Ražení kontrol: SPORT Ident. Bude použito bezkontaktní ražení. Nutno použít SIAC(AIR)
čip, jiné typy čipů nebudou fungovat Zapůjčení čipů pořadatel nezajišťuje. Bude možné
zapůjčit čip od firmy Sporticus v omezeném množství – bude upřesněno v pokynech.

Zakázané prostory:

Terén:
Plzeňská pahorkatina, středně kopcovitý, poměrně rychlý, místy přes kořeny, s dobrou
hustotou cest.

Technická kontrola:
Každý závodník musí být vybaven cyklistickou přilbou. Kontrola technického stavu kola bude
provedena u kategorií WM11, WM14, WM17. Kola všech závodníků musí být osazena plášti
o minimální šířce 1,5“.
Parkování: v centru závodů v areálu podle pokynů pořadatele a vedoucího kempu.

Startovné a přihlášky na 5days MTBO
Startovné:
Balíček : 5days MTBO
Startovné zahrnuje: MTBO5denní startovné na závody, doplňkový závod: orientační triatlon
štafet, bohatý kulturní program.
Startovné a přihlášky:
Kategorie M/W:

11,14

17,20

21 - 80

Open

do 6.6.2021
do 20.6.2021
přihlášky na místě (2násobné)

400,600,800,-

790,1.200,1.580,-

1.390,1.900,2.780,-

640,990,1.280,-

Přihlašování probíhá přes ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, závod 5 days Plzeň MTBO.
Přihlášky budou spuštěny 7.5. 2021 12:00
Přihlášky na 5 days MTBO platí automaticky také pro Český pohár. Neregistrovaní se
přihlašují také přes ORIS. Neregistrovaní u ČSOS na MTBO mají výše uvedené startovné
zvýšené o 10%. Pokud závodník nemá v ORIS účet, založí si účet na
http://oris.orientacnisporty.cz/Login (záložka Vytvořit uživatele).
Přihlášky a změny po termínu přihlášek pouze na místě dle možností pořadatele za
dvojnásobné startovné oproti základní ceně, která je uvedena do 6.6.2021.
Případné dotazy ohledně přihlašování směřujte na: Maru.kamarytova@gmail.com

Startovné a samostatné přihlášky na závody pouze Českého poháru
MTBO, (nebo WRE nebo veřejné závody)
ČP 3.7 sprint, 4.7. long, 5.7. middle / na 1 závod bez zahrnutí do 5days MTBO
WRE a WMS 4.7.Long, 5.7. middle / na 1 závod
Kategorie M/W:
11,14
17,20
21,40,50,60
Open
do 13.6.
60,150,250,100,do 20.6.
100,200,300,150,Veřejný závod 2.7. sprint a 6.7. semifree open (tratě 1. resp. 5.etapy 5days) / na 1 závod
do 13.6.
100,180,350,150,do 20.6.
120,250,400,200,Startovné je uvedeno v Kč
Přihlášky a změny po termínu přihlášek pouze na místě za dvojnásobné startovné (oproti
ceně přihlášek do 13.6.2021).
I na samostatné závod ČP, WRE, WMS nebo veřejné závody se hlaste přes ‚nadřazený‘
závod 5Days MTBO Plzeň a zaškrtněte pouze E2,3,4.
Platby výhradně převodem. Přihláška je přijata až po uskutečnění platby.
Platby v Kč:
Startovné a ubytování hraďte převodem na bankovní účet Klubu orientačních sportů Slavia
Plzeň č.ú: 2601203427 / 2010 (Fio banka).
Platby v EUR:
SEPA platba v EUR. Kurz převodu: 26,-Kč / EUR.
Účet v EUR: č.ú.: 2201203452 / 2010. IBAN: CZ2620100000002201203452.
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Majitel účtu: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Banka: Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČ 61858374
Jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované v systém ORIS v záložce „Vše po
klubech“.
O-triatlonové štafety (konané v centru závodů 5.7.2021 odpoledne): Přihlášení v centru
závodů do 4.7 do 19:00hod. Startovné se neplatí.
Ubytování:
Areál kempu Ejpovice https://www.kempejpovice.cz/, který je zároveň centrem závodu.
Kemp je v malebné krajině poblíž Klabavského jezera. Celá kapacita kempu je zamluvena
pouze pro 5days MTBO. Pro rezervaci ubytování použijte ORIS (doplňkové služby závodu).
Objednávání ubytování v ORIS bude spuštěno 15.5.2021 ve 12:00 SEČ.
Kemp Ejpovice pro ubytování na 5days MTBO bude otevřen od 1.7.2021 od 14hod. do
6.7.2021 do 18hod.
Spolupracujte při umísťování karavanů a stanů a při parkování s pořadateli, aby bylo co
nejlépe využita kapacita kempu a abychom byli schopni dodržet hygienická opatření.
1. 4-lůžková chatka (omezený počet 10 chatek)
2. Obyvatelný přívěs či karavan na 1 osobu
3. Osoba (15+ let) ve stanu na 1 osobu
Osoba (10-14 let) ve stanu na 1 osobu
.
Osoba (<10 let) ve stanu neplatí.

5000,- / celý pobyt
700,- / celý pobyt
500,- / celý pobyt
400,- / celý pobyt

(140,- /den)
(120,- /den)
(100,- /den)

Při naplnění kapacity bude preferována rezervace ubytování na celý pobyt.
Ceny jsou uvedeny v Kč. (Česká koruna).
Ceny zahrnují poplatek za parkování aut.
Požadavky zadávejte v ORISu u přihlášky na 5days MTBO.
UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude ubytování zaplaceno do 30.5.2021 rezervace bude zrušena.
Pro ubytované v areálu kempu Ejpovice platí povinnost poskytnout informace o osobách
starších 18 let pro potřeby obecního úřadu. Poplatek obecnímu úřadu činí 5,-Kč za osobu na
1 den. Bude vybírán samostatně na shromaždišti správcem areálu.
Další možnosti ubytování v penzionech v Plzni, Letkově, Červeném Hrádku, Starém Plzenci,
Rokycanech a okolí nejdete na internetu.
Stravování
Kemp Ejpovice bude v centru provozovat v rámci možností danými případnými hygienickými
opatřeními hospodu a zajišťovat catering (snídaně, obědy, večeře).

Parkování
Parkovné je zahrnuto v ceně startovného a ubytování. Při parkování uvnitř kempu/areálu se
řiďte pokyny pořadatelů. Pro závodníky neubytované v kempu bude možné parkování poblíž
centra.

Úschovna kol
V areálu bude k dispozici hlídaný prostor, kde pořadatel zajistí úschovnu kol.

Ochrana osobních údajů
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny
a výsledku na webu závodu, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na
shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány fotografie a videa sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, k osobní potřebě závodníků a pro propagaci závodu. V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním své osoby, oznamte to fotografovi.

●
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●
●

1.
2.
3.
4.

Vyhlášení výsledků
Vyhlášení vítězů a předání cen pro první tři závodníky v každé kategorii po každé etapě
v 19:30 hod. v centru závodů.
Každý den závod o trikoty:
Žlutý
Vedoucí závodník v M21E a W21E
Zelený
Spurter dne (nejrychlejší dojezd z K100 do cíle)
Puntíkatý
Brambora je závodník na 4.méstě s nejmenším odstupem na 3. místo
Černý
Největší odstup na vítěze
Vyhlášení celkových vítězů 5days MTBO a předání cen pro první tři závodníky (součet časů
všech pěti etap určen pořadím dojezdu z páté etapy, do které se bude startovat hendikepem)
bude bezprostředně po dojezdu závodníků v centru závodů.
Kulturní program:
Každý den Vás čeká večírek s překvapením.
Opening party a rozhovor se sportovní celebritou,
Koncert živé kapely,
Poetický večer s hudbou a diskotéka,
Farewell party KOSů.

Prezentace 5-denní MTBO
1.7.2021
2.7.2021

16:00 – 22:00 v centru.
8:00 – 9:30 v centru

Prezentace na samostatné závody ČP:
2.7.
18:00 – 19.00 v centru
3.7.
8:00 – 9:30, 18: 00 – 19:00 v centru
4.7.
8:00 – 9:30, 18:00 – 19:00 v centru
5.7.
8:00 – 9:00 v centru
Prezentace na jednotlivé etapy:
Večer před etapou 18:00 – 19:00 v centru
Speciální předpisy a podmínky souvisejících s Covid19
Závody se uskuteční za podmínek, která budou dodržovat nařízení vlády a hygienická
pravidla platná v době konání závodů.
Závody budou organizovány v souladu s Covid hygienickými opatřeními v ČR s povolením
nařízení vlády a příslušných regionálních úřadů.
http://www.mtbo5days.eu/mtbo2021/cs/

Kontaktní osoby

Hlavní informační kontakt info@mtbo5days.eu
Jan Hasman, jan.hasman69@gmail.com, 604220407, ředitel závodu
Ondřej Hašek, hasa69@seznam.cz 739284969, velitel tratí
Marie Kamarytová, Maru.kamarytova@gmail.com, 602810509, ubytovací manažer

Partneři závodů

