
ROZPIS     Závod Českého poháru MTBO & „Vienna Biko-O“ 
 
Pořadatel: OLG Ströck Wien 
Datum: 13.09. 2014 – závod Českého poháru na střední trati 
 
Funkcionáři: Ředitel závodu – Paul Grün  olg.mtbo@gmail.com 
  Technický delegát – Wolfgang Pötsch 
  Hlavní rozhodčí  (CZ) – Milan Venhoda 
  Stavitel trati - Paul Grün 
 
Centrum: Sobota 13.09.2014 – Hospoda („Buschenschank“) v Schönau 22, 48°26,843'N, 15° 05,860'E 
Prezentace: v centru závodu v 11:00 – 12:00 
Start 00: ve 13:00, intervalový 
Vzdálenosti: Centrum – parkoviště: 50-200m; centrum – cíl: 50m; Centrum – start: 1km  
Terén: zvlněný terén (les i pole) s množstvím cest různe kvality  
Mapa: pro MTBO, 1:10.000, E5m, A4, stav červen 2014;  

     mapa nebude vodovzdorně upravená, dle klíče ISMTBOM2010 
Kategorie: 
D14, D17, D20, D21E, D21A, D21B, D40, D50 
H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H 40A, H 40B, H50, H60 
Open short, open long, open family (1 dospělý + 1 dítě na vlastním kole) 
 
Přihlášky: 
V systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) do 3.9.2014,  
Po tomto termínu pouze na mail: olg.mtbo@gmail.com a s přirážkou ke startovnému. 
 
Vklady: 
DH14: € 2 ,- /závod  
DH17, DH20: € 4 ,- /závod 
DH21, DH40, DH50, H60:  € 5,50 ,-/ závod 
Při registraci po 3. 9. přirážka 50% (open kategorie nemají žádnou přirážku) 
 
Open – long: € 8 ,- /závod (možnost přihlášení i na místě) 
Open – short: € 4 ,- /závod (možnost přihlášení i na místě) 
Open – family: € 4 ,- /závod (možnost přihlášení i na místě) 
Vypůjčení SI čipu: € 2/den (záloha € 30 ,-) 
Zahraniční účastníci mohou provést platbu na místě v hotovosti (pouze EURO) 
 
Ubytování: 
Pořadatel zajišťuje následující možnosti ubytování v Grafenschlagu ze soboty na neděli: 

A) Kemp Holzinger: cena € 10 ,- /stan (max. 4 osoby) 
B) Tělocvična: cena € 8 ,- /osobu 

Ubytovací kapacita je omezená. Požadavky na ubytování (A+B) uveďte na přihlašovacím formuláři. 
Platba spolu se startovným. Další možné ubytování si organizují účastníci sami: 
www.waldviertel.at ; www.tiscover.com/waldviertel  nebo na telefonu +43 2822 54109 
 
Stravování: pořadatel organizuje bufet 
Ražení: elektronické, SportIdent 
Předpis: viz. Rozpis z 14.09.2014 

 

 
 
 

 
 



 

ROZPIS     Závod Českého poháru MTBO & Mistrovství Rakouska 
 
Pořadatel: OLG Ströck Wien 
Datum: 14.09. 2014 – závod Českého poháru na klasické trati 
 
Centrum: neděle 14.09.2014 – Rappottenstein, sportovní hřiště,  48°31,238'N, 15°05,283'E 
 
Prezentace: v centru závodu v 08:30 – 09:00 
Start 00: v 10:00, intervalový 
Vzdálenosti:  Centrum – parkoviště: 100-200m; centrum – cíl: 50m; Centrum – start:  ~ 4km –  
Terén: silně zvlněný terén (les i pole) s množstvím cest různe kvality 
Mapa: pro MTBO, 1:15.000, E5m, A4,  stav červen 2014;  
                               mapa nebude vodovzdorně upravená, dle klíče ISMTBOM2010  
Kategorie: 
D14, D17, D20, D21E, D21A, D21B, D40, D50 
H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H40A, H40B, H50, H60 
Open short, open long, open family (1 dospělý + 1 dítě na vlastním kole) 
 
Přihlášky: 
V systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) do 3.9.2014,  
Po tomto termínu pouze na mail: olg.mtbo@gmail.com a s přirážkou ke startovnému. 
 
Vklady: 
DH14: € 2 ,- /závod  
DH17, DH20: € 4 ,- /závod 
DH21, DH40, DH50, H60:  € 6,25 ,- / závod 
Při registraci po 3. 9. přirážka 50% (open kategorie nemají žádnou přirážku) 
 
Open – long: € 8 ,- /závod (možnost přihlášení i na místě) 
Open – short: € 4 ,- /závod (možnost přihlášení i na místě) 
Open – family: € 4 ,- /závod (možnost přihlášení i na místě) 
Vypůjčení SI čipu: € 2/den (záloha € 30 ,-) 
Zahraniční účastníci mohou provést platbu na místě v hotovosti (pouze EURO) 
Stravování: pořadatel neorganizuje žádné, v místě jsou resturace 
Ražení: elektronické, SportIdent 
 
Předpis:  
Závody probíhají podle platných Pravidel a Soutěžního řádu rakouského svazu (ÖFOL). 
V Rakousku je opušt ění cesty (a také p řenášení kola) zakázáno. 
Provádějící pořadatel a majitelé pozemků nepřebírají žádnou zodpovědnost za vzniklé škody 
jakéhokoliv charakteru, také ne vůči třetí osobě. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a je 
sám zodpovědný za uzavření odpovídajícího pojištění. 
Ustanovení lesního zákona a pravidel silničního provozu musí být dodrženy. 
Cyklohelma je povinnost!  (bez helmy není start možný). Minimální šíře kol je 1,5“. 
Při odvolání závodu nepřebírá ÖFOL ani pořadatel závodu zodpovědnost za možné náklady. 
Účastníci závodu souhlasí tímto se zveřejněním fotografií, pořízených v rámci tohoto závodu. 
Další informace a startovka bude (od čtvrtka, 11. 9. 2014) zveřejněna na internetu  
www.olg-wien.at/events.php  


