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Český	  pohár	  MTBO	  je	  nejvyšší	  dlouhodobou	  soutěží	  MTBO	  v	  České	  republice.	  V	  rámci	  poháru	  
závodníci	  absolvují	  závody	  v	  různých	  MTBO	  disciplínách	  (	  sprint,	  krátká	  trať,	  klasická	  trať,	  závod	  na	  
dlouhé	  trati	  –	  tzv.	  ultralong	  a	  závod	  s	  volným	  pořadím	  kontrol).	  V	  roce	  2013	  ČP	  MTBO	  obsahuje	  18	  
individuálních	  závodů	  a	  dva	  závody	  družstev.	  

Díky	  kvalitě	  českého	  orientačního	  sportu	  (pravidelná	  medailová	  umístění	  na	  evropských	  i	  světových	  
závodech),	  kvalitě	  organizace	  soutěže,	  špičkovým	  mapám	  je	  tato	  česká	  soutěž	  jednou	  
z	  nejobsazovanějších	  a	  nejkvalitnějších	  soutěží	  v	  MTBO	  na	  světě.	  Závodů	  ČP	  MTBO	  se	  pravidelně	  
účastní	  cca	  250-‐450	  závodníků.	  Zahraniční	  účast	  není	  výjimkou,	  v	  případě	  vhodného	  termínu	  a	  
lokality	  počet	  účastníků	  s	  jinou	  než	  českou	  licencí	  čítá	  několik	  desítek	  jezdců.	  Do	  tohoto	  počtu	  nejsou	  
zahrnuti	  závodníci	  ze	  Slovenska,	  kteří	  ČP	  jezdí	  zcela	  pravidelně.	  

Na	  základě	  výběrového	  řízení	  na	  pořadatele	  závodů	  ČP	  byl	  závěrečný	  závod	  sezóny	  2013	  přidělen	  
kladenským	  pořadatelům.	  V	  rámci	  tohoto	  finále	  závodní	  sezóny	  se	  uskuteční	  tyto	  závody	  a	  další	  akce:	  

1) 17.	  závod	  ČP	  MTBO	  –	  sprint	  (sobota	  5.10.	  2013	  dopoledne)	  
2) 18.	  závod	  ČP	  MTBO	  –	  krátká	  trať	  (sobota	  5.10.	  2013	  odpoledne)	  
3) Slavnostní	  ukončení	  závodní	  sezóny	  s	  vyhlášením	  výsledků	  ČP,	  afterparty	  pro	  všechny	  

závodníky	  (sobota	  5.10.	  2013	  večer)	  
4) Mistrovství	  České	  republiky	  MTBO	  družstev	  (neděle	  6.10.	  2013	  dopoledne)	  

Organizační	  zajištění	  (pořádající	  subjekt):	  SMS	  Team	  Kladno	  (z	  pověření	  Českého	  svazu	  orientačních	  
sportů),	  ředitel	  závodu:	  Pavel	  Štáfek	  
Spolupořádající	  subjekt:	  SKOB	  Slaný,	  technický	  ředitel:	  Jan	  Kouřimský	  

Centrum	  závodu:	  Městský	  stadion	  Sletiště	  Kladno	  (OC	  OAZA	  Kladno	  pro	  sprint)	  

	  

Závěrečná	  kontrola	  (tzv.	  „sběrka“)	  na	  hrázi	  rybníka	  –	  MČR	  MTBO	  Zubří	  2012	  



	  

Orientační	  program	  a	  časový	  pořad	  akce:	  

Pátek	  4.10.	   18:00-‐22:00	  	  příjezd	  závodníků,	  registrace,	  ubytování,	  informační	  servis,	  volný	  
program	  

Sobota	  5.10.	   8:00-‐8:30	  registrace	  pro	  sprint	  
9:00-‐11:15	  závod	  ve	  sprintu	  (OC	  OAZA	  Kladno)	  
11:30	  Vyhlášení	  vítězů	  M21E,	  W21E	  (elitní	  kategorie,	  flower	  ceremony)	  
12:00-‐13:30	  Přesun	  závodníků	  do	  centra	  na	  Sletišti,	  oběd,	  registrace	  pro	  závod	  na	  
krátké	  trati	  
14:30-‐17:00	  Závod	  na	  krátké	  trati	  (prostor	  Kladno-‐sever)	  
17:30-‐19:00	  Registrace	  pro	  závod	  družstev	  
Večerní	  program	  v	  Kladenské	  sportovní	  hale	  
19:00	  Vyhlášení	  výsledků	  závodů	  ve	  sprintu	  a	  na	  krátké	  trati	  
20:00	  Vyhlášení	  výsledků	  ČP	  MTBO	  2013	  
20:30-‐1:00	  afterparty	  

Neděle	  6.10	   8:30-‐9:00	  registrace	  družstev	  Open	  
9:30	  Hromadný	  start	  závodu	  družstev	  (Městský	  stadion	  Sletiště)	  
12:00-‐12:30	  Očekávaný	  příjezd	  vítězných	  družstev	  
14:00	  Vyhlášení	  výsledků	  Mistrovství	  ČR	  MTBO	  družstev	  
14:30	  Ukončení	  akce	  

	  

Hromadný	  start	  závodu	  štafet	  –	  Mistrovství	  ČR	  MTBO	  Olomouc	  2011	  

	   	  



	  

Závodní	  kategorie:	   sobota	  -‐	  ženy	  	  W14,	  W17,	  W20,	  W21E,	  W21A,	  W21B,	  W40,	  W50	  
sobota	  -‐	  muži	  M14,	  M17,	  M20,	  M21E,	  M21A,	  M21B,	  M21C,	  M40	  Long,	  M40	  
Short,	  M50	  
neděle	  –	  pětičlenná	  družstva	  (nejméně	  2	  ženy	  v	  týmu)	  
oba	  dny	  otevřené	  kategorie	  pro	  příchozí	  veřejnost	  OPEN	  Short,	  OPEN	  Long	  

Doprovodný	  program:	  	  Dětská	  školka	  –	  po	  celou	  dobu	  závodů	  je	  pořadatelem	  zajištěno	  hlídání	  
malých	  dětí	  rodičů-‐závodníků	  
Jednoduchý	  orientační	  závod	  pro	  děti	  do	  10	  let	  

Mediální	  pokrytí,	  účast	  VIP:	  záštita	  Města	  Kladna,	  účast	  primátora	  či	  jiného	  zástupce	  města	  na	  
slavnostním	  vyhlášení;	  mediální	  pokrytí:	  radio	  Relax,	  Deník,	  	  TV	  (ČT4	  +	  Kladno	  TV).	  V	  oblasti	  
internetových	  médií	  spolupráce	  s	  MTBO.cz,	  MTBS.cz,	  Sport	  v	  Kladně.	  

Další	  informace:	  

• www.mtbo.cz	  
• http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10110938667-‐cyklistika/21247129631-‐svetovy-‐pohar-‐

mtbo-‐2012-‐praha/	  (reportáž	  ČT	  ze	  Světového	  poháru	  MTBO	  2012	  v	  Brdech)	  
• http://www.mtbo.cz/video/	  (mediální	  pokrytí	  MTBO	  závodů)	  

	  

	  

Startovní	  koridor	  –	  v	  poslední	  minutě	  před	  startem	  má	  již	  závodník	  k	  dispozici	  mapu	  


