MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky
12. ročník
ROZPIS

Pořadatel:

Oddíl orientačních sportů Sokol Kostelec nad Černými lesy

Datum:

Sobota 6. listopadu 2021

Centrum:

Master Horse Club Svojetice, U Šajby 194
GPS: 49.9661178N, 14.7528594E
Odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/gehuruvuca

Přihlášky:

Na stránkách https://oris.orientacnisporty.cz/ do neděle 31. října, 23:59

Kategorie:

M – muži, Ž – ženy, P – příchozí (orientačně i fyzicky méně náročná trať)
D – děti - pro děti od 3 do 10 let, fáborky, fyzicky nenáročná trať s možností doprovodu rodičů

Startovné:

Základní - bezhotovostně do úterý 2. listopadu 23:59
kategorie M, Ž, P – 150,- Kč , D - 50,- Kč
Zvýšené - bezhotovostně do pátku 5. listopadu 12:00
kategorie M, Ž, P – 200,- Kč , D - 50,- Kč
Na místě v hotovosti kategorie M, Ž, P – 250,- Kč , D - 50,- Kč

Stravování:

S provozovatelem restaurace je domluveno stravování za významně výhodnějších podmínek,
než jsou ceny v restauraci obvyklé. Jídla je ale potřeba předem objednat formou doplňkových
služeb v rámci přihlášky. V domluvené nabídce jsou následující pokrmy:
•
•
•
•
•
•

Hovězí vývar
150g Smažený sýr, hranolky tatarka
100g Krůtí řízečky s hranolkami a tatarkou
150g Hovězí guláš s karlovarským knedlíkem
350g Těstovinový salát
150g Moravsky vrabec, zelí a karlovarský knedlík

55,150,150,150,120,140,-

Na místě bude možné v omezeném množství objednat tato i jiná jídla, ceny ale začínají na 250
Kč. Proto doporučujeme včasnou objednávku spolu s přihláškou. Jiná restaurace se v blízkosti
centra nenachází.
Platby:

Platbu za startovné a doplňkové služby proveďte bezhotovostním převodem na číslo
účtu 1021822219/6100.
variabilní symbol: 20211106
specifický symbol:
–

číslo vlastního SI čipu

–

jinak rodné číslo

Do poznámky (zprávy pro příjemce) jméno závodníka.

Prezentace:

V případě včasné platby a vlastního vybavení není vyžadována, jinak v centru od 9:30 do
10:30.

Parkování:

Na parkovišti u centra, popřípadě na přilehlých komunikacích

Start:

Intervalový start, 00 = 11:00, vzdálenost do 1 km od centra závodu.

Terén:

Mírně členitý les a navazující zástavba.

Tratě:

M cca 18 km vzdušnou čarou
Ž cca 15 km vzdušnou čarou
P cca 11 km vzdušnou čarou
D cca 1 - 1,5 km

Mapa:

Voděradské Bučiny, měřítko 1:10 000, ekv. 5 m, stav říjen 2021, mapový klíč ISMTBOM
2010.

Ražení:

Systém SI AIR (bezkontaktní), možno i kontaktní. Kontroly budou označeny orienťáckým
lampionem.

Zapůjčení:

Pro závodníky bez SIAC čipu možnost zapůjčení AIR čipů za poplatek 50 Kč. Rezervace
provádějte prostřednictvím e-mailu mirek.kalina@sporticus.cz nejdéle do středy 3.11.2021,
k vyzvednutí osobně před závodem u Mirka Kaliny.
Zapůjčení kontaktních čipů za 20 Kč objednejte formou doplňkových služeb. U
neregistrovaných závodníků bude v případě kontaktních čipů vybírána vratná záloha 200 Kč,
v případě Air čipů viz podmínky Sportikus.
Na místě bude možné za poplatek zapůjčení mapníků Autopilot. Rezervace na adrese
mapholders@seznam.cz

Dětský koutek:

Dle aktuální situace, zatím předpokládáme, že bude. Děti tam prosím odkládejte na nezbytně
nutnou dobu. Minimální věk je 1 rok.

Výsledky:

V centru a na stránkách závodu

Vyhlášení:

V centru co nejdříve po skončení závodu. V rámci vyhlášení proběhne i tradiční tombola.

Afterparty:

6.11. večer se koná koncert Luboše Pospíšila v Krymlově v místě centra Maudicupu v roce
2019. Pro závodníky, kteří budou v lokalitě zůstávat se tak nabízí možnost obohatit večer o
kulturní zážitek.

Kontakty:

svarcbach@seznam.cz, +420 739 540 739
jarka.svarcbachova@senorina.cz, +420 777 116 129

Web:

www.maudicup.cz

Covid:

Závodníci mají povinnost se na vyžádání pořadatele prokázat bezinfekčností na Covid 19
(potvzení o očkování, platném negativním testu nebo prodělání nemoci). Toto bude
namátkově kontrolováno a pokud někdo nebude schopen bezinfekčnost prokázat nebo bude
projevovat klinické příznaky nemoci, musí opustit areál Centra závodu a nemůže se závodu
zúčastnit.

Každý účastník bere svojí přihláškou na vědomí, že se závodu účastní zcela na vlastní nebezpečí a zodpovědnost
účastníků. Pořadatel na sebe nebere zodpovědnost za škody/újmy způsobené účastníky. Jede se podle platných
pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. Dávejte pozor úplně všude, neubližujte chodcům ani zvířatům!!!

