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OSTATNÍ 25. Název materiálu: Mistrovství světa v 

orientačním závodě na horských kolech 2015 v Turnově 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková 

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

       

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města:       

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 Na základě jednání pořadatelů Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech se 
starostou města Vám předkládám k případnému schválení záměr uspořádat jeden ze závodů - 
konkrétně sprint ve středu 19.8.2015 v Turnově.  
Konkrétní krátký popis i s mapou sektoru, kde by se měl závod konat je níže. Pořadatelé nevznesli a 
nevznesou žádné nároky na finanční spoluúčast města. 
Za svou osobu jsem spíše nakloněn umožnění závodu. Historicky je Město Turnov spojeno 
s orientačním během a příbuznými disciplínami a z propagačního hlediska je velmi zajímavé být u 
akce takového typu. 
 

Mistrovství světa v MTB-O 
(orientační závod na horských kolech) 

Termín: 15.-23.8.2015 
Pořadatel: sportovní klub Slavia Liberec orienteering s pověřením Českého svazu orientačních sportů 
Centrum MS: Liberec (slavnostní zahájení závodů, vyhlašovací ceremoniály a závodní kancelář) 
Centra a datum konání jednotlivých disciplín: 

Sportovní areál Břízky Jablonec nad Nisou, 18.8., úterý - závod na střední trati 
Sportovní areál Turnov, 19.8., středa - závod ve sprintu 
Sportovní areál Vesec, 21. a 22.8., pátek a sobota - závod na klasické trati a závod štafet 

Předpokládaná účast: cca 170 mužů a žen v kategorii elita, cca 100 juniorů a juniorek a dalších cca 80 
členů z doprovodných týmů, diváci 
 
Závod ve sprintu - středa 19.8. 2015 - Turnov 
Předpokládaný čas konání: 13-19 h (start prvního závodníka - vyhlášení vítězů) 
Parkování, předstart: využití centrálního parkoviště u autobusového nádraží 
Cíl: atletický stadion (pronájem od Městská sportovní Turnov) 
Průběh závodu: závodníci z předstartu přejíždí do prostoru startu dle startovního času, po 
odstartování absolvují závodní trať, závodníci si volí vlastní nejrychlejší postup mezi kontrolami, jízda 



mimo komunikace (silnice, cesty, pěšiny) je zakázána, a následně dojíždí do cíle, kde zůstávajído 
ukončení závodu 
Prostor závodu: je vymezen řekou Jizerou od autobusového nádraží až po Myšinu a dále pak ulicí 
Károvsko, Hruštice a ulicí 5. května až po náměstí Českého ráje (těchto komunikací se vlastní závod 
nedotkne) 
Omezení: po dobu vlastního závodu je nezbytné dopravní omezení v prostoru závodu - omezení 
průjezdu, snížená rychlost, na kritických místech pořadatelská služba 
Další informace: ze závodu bude probíhat přímý televizní přenos na kanálu ČT4, realizace závodu 
proběhne ve spolupráci s OO B TJ Turnov, organizátorům byla přislíbena podpora ze strany CHKO 
Web závodu: www.wmtboc2015.cz - během září bude aktualizován program a místa konání 
jednotlivých disciplín 
Kontakt:   
Michal Horáček 
předseda Slavia Liberec orienteering 
telefon: 734437861 
email: vliob@email.cz   

 

 
 
 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM souhlasí 

s pořádáním Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v Turnově, za podmínky, že 

případné škody na pozemcích a majetku budou opraveny do 1 měsíce od konce závodu, Město Turnov se tímto 

usnesením nezavazuje k finanční spoluúčasti na této akci. 

 

 


