ROZPIS
Veřejný závod MTBO
Pořadatel: Oddíl Zálesáci Třeboň (Asociace TOM ČR) a BESIP
Závod se koná za finanční podpory Jihočeského kraje.
Datum a typ závodu:
sobota 29. 6. 2019 – middle (středně dlouhá trať), intervalový start, 00 = 10:30 hod,)
Centrum závodu:
Restaurace Fotbalové hřiště Stará Hlína, Třeboň
GPS: 49.0431636N, 14.8084772E
Terén: Středně hustá síť dobře sjízdných komunikací a cest, terén rovinatý.
Kategorie:
 Rodiče a dítě do 6 let
 Rodiče a dítě 7 – 10 let
 Žáci a žákyně 11 – 15 let
 Junioři – muži 16 – 20 let
 Juniorky – ženy 16 – 20 let
 Muži 21 – 40 let
 Ženy 21 – 40 let
 Muži 41 – 55 let
 Ženy 41- 55 let
 Muži 56 +
 Ženy 56+
Každá kategorie má svoji trať odpovídající věku závodníků jak náročností, tak délkou.
Předpokládané časy vítězů:
Rodiče a dítě do 6 let – 20 min
Rodiče a dítě 7-10 let – 30 min
Žáci, Junioři, Juniorky – 40 min
Ostatní – 50 min
Systém ražení: Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident
Prezentace: V centru závodu 9:30 – 10:15 hod,
WC: na shromaždišti
Přihlášky:
e-mailem na adresu jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz do 25. 6. 2019 23:59. Přihláška musí
obsahovat:
 jméno a příjmení závodníka
 věk závodníka (v době konání závodu), kategorii závodníka (závodníci do 21 let
mohou startovat ve starší kategorii, závodníci nad 40 let mohou startovat v mladší
kategorii)
 číslo čipu/požadavek na zapůjčení čipu
 popř. požadavek na zapůjčení mapníku.
Přihlášení po termínu nebo na místě lze dle možností pořadatelů.
Startovné a vklady:
Rodiče s dětmi do 6 let, Rodiče s dětmi 7-10, Žáci: 30 Kč.
Ostatní kategorie: 60 Kč – při přihlášení se na místě 70 Kč

Půjčovné SI čipu: 20 Kč
Půjčovné mapníku: 50 Kč – při půjčení na místě 80 Kč
Ztráta SI čipu 1000,- Kč
Podmínky účasti: účast není nijak omezena
Další informace:
Všichni závodníci se musí dostavit na start s přilbou, bez přilby nebude žádný závodník
puštěn do závodu.
Dodržujte MTBO-desatero, ke stažení zde:
http://www.mtbo.cz/archiv/mtbo-desatero.pdf
Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.
Pořadatelé děkují všem sponzorům (sponzoři budou doplněni)
Informace:
Jakub Hulec, jakub_hulec@seznam.cz, tel. 721 749 942,
Jana Vítková, ja.vitkova@centrum.cz, tel 725 117 840

