
Informace pro závodníky 
 

Rakouské Mistrovství MTB-O – st řední vzdálenost 
 současně WR-Event, AUT & CZ Cup 

 

11. června 2016       

Kluby  OLZentrum UNION Waldviertel a OLG STRÖCK Wie n vás vítají na MTB-O festivalu 2016  
   Sraz   11. června 2016, 11:00h,  3912, Grafenschlag sklad,   48°29,437'N, 15° 10,857'E 
                        11.00 – 12.30 Uhr výdej startovních podkladů v centru závodu  
 

   Rozhod čí : předsedající: Thomas Wieser 

  Mapa:       „Mini Wald “ , IOF-Norma 2010 (MTB-O) 
� měřítko: 1: 10.000; převýšení: 5 m; stav: květen 2016, formát  A4,  
� Digitální tisk 
� Mapa je vytisknutá na Pretexu (odolná proti vodě, ale ne proti roztržení) 

Terén:     zvlněný terén s lesem a kulturní krajinou, mnoho cest rozdílné kvality  
Startovní čísla:  Startovní číslo musí být připevněno na jízdním kole. Stejné startovní číslo použijte i neděli. 

  Start:   
� Cesta ke startu:  ~ 2300 m; žluté značení, současně zóna pro rozehřátí  
� Průběh startu : start jednotlivě – vyvolání 3 minuty před startem  
 Mapu lze převzít jednu minutu před startovním signálem 
� První start: 13:00h    ; Family volný start 15.15 –  15.45h 

     Cíl:    Při příjezdu do cíle pozor na zúžení (most 1 m široký). Mějte ohled na pomalejší závodníky! 

    Uzavření cíle:  17:00h 

  Typ závodu:  Klasický OB – střední vzdálenost                                                                                          

  Sportident:   
� V případě nefungující SI-jednotky označte odpovídající pole na mapě kleštěmi  

   Důležité: 
� Je povoleno, bez vyjímky, používat pouze cesty a st ezky, které jsou vyzna čeny na map ě. 

Přenášení kol mimo cesty není dovoleno. Les, otevřené plochy a louky nesmí být používány. Budou 
umístěny kontroly! 

� Mnohá dodatečná spojení cest jsou vyznačena na mapě purpurově a v přírodě žlutými fáborky. 
� S převzetím startovních podkladů souhlasí všichni závodníci s tím, že si přečetli informace k závodu, 

rozpis a startují na vlastní nebezpečí. 
� Nošení helmy je povinné 
� Platí pravidla silničního provozu. 

Kolem chodců projíždějte opatrně.  
� Pozor při křížení silnic - provoz ! 
� Všichni závodníci (včetně těch, kteří 

odstoupili) se musí v cíli odhlásit. 
 

Vyhlášení výsledk ů: zhruba v 16:30 Uhr v 
prostoru cíle 

  Sanitární za řízení: WC u centra závodu 
  Mytí kol:   poblíž cíle 
  Jídlo a nápoje:   v centru závodu 
  Hlídání d ětí:  od 12.30 v centru závodu 
 
     


