Eisenbahner Sportverein Dresden e.V.
Abt. Mountainbike Orienteering
Peter Schmidt

Dresden, den 26.05.2019

PROPOZICE M T B O
3.závod Pohár 4 zemí (4-Länder-Cup) a mistrovství spolkové země Sasko
v MTBO- dvojic 2019
Datum:
Sobota, 29.06.2019
Start: 10:00
Místo:
Ubytovna Bahra, Waldstraße 7, 01819 Bahra – N 50.86574, O 13.99933, 315 m
Pořadatel:
ESV Dresden e.V. – Abt. MTBO
Ředitel závodu:
Roberto Porstmann, Mob: +49 (172) 3774979
Technik:
Peter Schmidt, Fon: +49 (351) 79594558
Kontakt:
eMail: elbtal-mtbo@mtb-dresden.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elbtal-MTBO 2019
Letošní téma bude znovu malá regionální objevitelská cesta. Téma zatím ještě neprozradíme – ale bude opět
zajímavé mezi východním Krušnohořím (Osterzgebirge) a Saským Švýcarskem na levém břehu Labe. Kemp
severně od Piny bude pro tento závod sloužit jako výchozí bod ...a bude nová mapa.
Start & cíl:
Ubytovna (Herberge) Bahra - N 50.86574, O 13.99933
Start bude intervalový v 5 minutových blocích a po kategoriích mezi 10:00 a 11:00.
Závod:
MTBO pro dvoučlenné týmy s volným postupem na kontroly (Score) na 5 hodin.
Mistrovství Saska v MTBO – 2 dvoučlenné týmy
(pokud budou oba startující ze Saska, uveďte prosím v přihlášce)
Hodnocení:
Každý tým se snaží během 5 hodin nasbírat co nejvíce možných kontrolních bodů.
Vítězem je tým, který posbíral během dané doby nejvíce bodů.
Odpočet bodů při překročení maximálního soutěžního časového limitu 5 hodin:
do 5 min
mínus 1 bod/min;
nad 5 min
mínus 10 bodů/min
nad 30 min
diskvalifikace
Příklad: čas jízdy 5:23:14h a 210 posbíraných bodů:
210 – (5x1) – (19x10) = 15 bodů ve výsledku
Kontroly: Sportident (čipy) SI
Na startu budou vydávány mapy s vytištěným bodovým hodnocením jednotlivých kontrol a zvlášť popis kontrol,
aby se umožnilo nalezení kontroly. Kontroly jsou vybaveny elektronickým kontrolním zařízením, na kterém
jeden z jezdců týmu potvrdí prostřednictvím SI čipu nalezení kontroly. Když je elektronické zařízení detekováno
SI čipem, vydá optický i akustický signál. Pro vyhodnocení bude v SI čipu uložené časové razítko. Jezdci bez
vlastního SI čipu uvedou při přihlášení požadavek na půjčení.
Všechny kontroly se nacházejí na volně přístupných místech.

Elbtal-MTBO - Propozice

Kategorie:
(F) Rodiny (více jezdců z nichž jeden musí být ve věku max. 14 let, 5 hodin)
(D) Ženy (5 hodin)
(M) Mix (5 hodin)
(H) Muži (5 hodin)

25,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR

Rodinné týmy jsou vítány!
Dodatečné přihlášení: po 24.06.2019
Druhá mapa pro tým

příplatek 5,00 EUR
příplatek 3,00 EUR

Přihlášky:
1.) 4-Länder-Cup:
http://4-lc.de/anmeldung/ Vyhodnocení po jednotlivých kategoriích
2.) Mistrovství Saska:
Uvedení bydliště v přihlášce – vyhodnocení všech kategorií
Ceny / Hodnocení:
Medaile pro 1.-3. místo Mistrovství Saska v MTBO dvojic
Věcné ceny pro 1.-3. místo ve všech kategoriích celkového hodnocení
Podmínkou pro vyhodnocení jsou alespoň 3 týmy v jedné kategorii.
Ostatní:
Elbtal MTBO není komerční akcí.
Z bezpečnostních důvodů mohou startovat pouze dvoučlenné týmy. Jednotlivci nejsou povoleni. Je povinná
helma. Používají se výhradně veřejné silnice a cesty. Pro případ nouze musí mít každý tým mobilní telefon a
nouzovou soupravu. Nouzové číslo je uvedeno na popisu kontrol.
Účastníci pod 18 let jsou oprávněni startovat pouze s písemným souhlasem, případně v doprovodu zákonného
zástupce.
S přihláškou účastníci souhlasí se zveřejněním jejich přihlašovacích údajů, výsledků, obrázků v médiích, ve
startovních i výsledkových listinách a na internetu.
Svým podpisem prohlašují účastnící před startem, že se vzdali nároků na náhradu škody vůči organizátorům,
vlastníkům lesů a majitelům pozemků.
Příjezd a parkování:
Příjezd osobním autem:
od Drážďan po A17 sjezd Bahretal — vpravo na kruhový objezd Cotta — první výjezd směr Berggießhübel —
za 1. semaforem pro chodce vlevo — na novém mostu v Zweiselu vpravo — 3 km do Bahra — vpravo do
Waldstraße — cedule Ferienanlage Bahra, pak sledovat cedule „parkoviště“ — příjezd na parkoviště ulicí „Am
Teich“, sledovat zpevněnou cestu.
POZOR! Z důvodu prací na silnici je příjezdová silnice Zweisel – Bahra předběžně do konce roku 2019
uzavřena. Objížďka je vedena přes Langenhennersdorf nebo přes Bahratal -Margersbach. Tím se prodlouží
příjezd.
Nocleh:
Ubytování v bungalovech, ve vlastním stanu:
http://herberge-bahra.de/herberge/
Pokyny a aktuální informace:
Elbtal- MTBO leták ke stažení a aktuální hodnocení po dvou z pěti závodů
http://www.mtb-dresden.de/index.php/elbtal-mtbo.html
Organizační tým Elbtal-MTBO
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