Ztracené kobylky
Detailní informace pro sponzory
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OBECNÝ POPIS ZÁVODU
Ztracené kobylky jsou orientačním závodem dvojic na horských kolech, tzv. MTBO (Mountain Bike
Orienteering). Absolvovat je ho možné i na kolech krosových nebo trekkingových. Je určen pro všechny, co rádi
jezdí na kole, poznávají hezkou přírodu a občas se při tom dívají do mapy. Samozřejmě kdo chce, může jej
pojmout i více závodně, to je na každém. Závod tedy není primárně určen pro profesionální cyklisty, naopak je
určen široké veřejnosti a zejména mezi ní se snaží o popularizaci orientační cyklistiky a cyklistiky obecně.
Závod je součástí SHOCART ligy, celorepublikového seriálu orientačních závodů dvojic na horských kolech podle
turistické mapy. Cílem je popularizace cyklistiky v souladu s přírodou a těmi nejkrásnějšími místy naší republiky.
Více viz www.shocartliga.cz.
Princip závodu je následující. Pořadatelé umístí v terénu dostatek kontrol, které jsou vždy na turisticky
atraktivních místech, aby všichni účastníci poznali kraj konání závodu. Každá kontrola je obodována, podle
toho, jak obtížné je její dosažení. Cílem účastníků je sesbírat co nejvíce bodů v časovém limitu 300 minut (150
minut pro dětské kategorie). Trať si tedy volí každá soutěžní dvojice samostatně, aby se vrátila v časovém limitu
a aby přitom sesbírala co nejvíce bodů. Jedná se o tzv. "scorelauf".
První ročník závodu se konal v roce 2012.
Letos bychom se rádi více věnovali dětem - přizpůsobili závod pro dětské kategorie, nabídli jim odlišné odměny
(diplomy, medaile, ceny). Chceme opět připravit odpolední hry a soutěže pro děti s drobnými odměnami.

KDO JSOU ÚČASTNÍCI ZÁVODU
Účastníky jsou fandové outdoorových aktivit, cyklistiky, orientační cyklistiky. Startovat lze ve vše věkových
kategoriích, od dětí po "zralé" cyklisty. A v roce 2012 bylo rozložení závodníků do jednotlivých kategorií
následující:
Kategorie

PL
N
DD
DD+
MD
MD+
MM
MM+

Počet
startujících
dvojic
5
15
3
3
21
13
10
14

Detail kategorie

Pidilidi – jeden z účastníků ještě sám nešlape (vozíky, sedačky, kola na tyči, …)
Naděje – jeden z účastníků mladší 15ti let, oba šlapou
Ženy
Ženy nad 80 let věku v součtu
Mix
Mix nad 80 let věku v součtu
Muži
Muži nad 80 let věku v součtu

Účastníci jsou z celé České republiky, nejvíce jich je z Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje. Třetina
účastníků si jede něco podobného zkusit poprvé v životě, třetina na obdobné akce jezdí několikrát do roka a
poslední třetina je zapojena do celého seriálu cyklistických orientačních závodů.

PROFIL POŘADATELE ZÁVODU
Závod pořádá občanské sdružení Ztracené kobylky.
Ztracené kobylky o.s.
IČO: 22753001
Těšínská 1107/7

312 00 Plzeň
číslo účtu: 2100241054/2010
Cílem činnosti sdružení je zejména:
1) Účast na sportovních soutěžích a soustředěních.
2) Pořádání sportovních akcí.
3) Propagace cykloturistiky a orientačních sportů v přírodě
4) Sdružování členů sportovního klubu za účelem celoročního zvyšování fyzické kondice, rozvoj všestrannosti a
zároveň podpora duševního zdraví, sportovní vyžití mládeže.
Členové sdružení:
Pavel Horálek – pavel.horalek@ztracenekobylky.cz - předseda
vedoucí logistiky ve společnosti AIRPOWER, s.r.o.
Ing. Zdeněk Brůna – zdenek.bruna@ztracenekobylky.cz - místopředseda
technický ředitel ve společnosti ACTIVE 24, s.r.o.
Jana Horálková
Kateřina Brůnová

MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU
Registrace účastníků, výklad trati, start i cíl závodu bude v rekreačním středisku Machův mlýn, pošta Chříč,
okres Plzeň sever. Okolní krajina patří do povodí Horní Berounky. Dojezdová vzdálenost z Prahy je 70 km.
Přibližné místo konání je na mapce.

Závod proběhne v cca 30 km okruhu okolo tohoto bodu, kontroly budou rozesety v terénu, jejich umístění znají
dopředu pouze pořadatelé. Účastníci se rozmístění kontrol dozvědí na startu, svoji optimální trasu si každý volí
dle svých schopností a zvolené strategie. Každý si tedy jede svůj vlastní závod, svoji vlastní trasu.

TERMÍN KONÁNÍ ZÁVODU
Závod se koná v sobotu 29. června 2013. Start první dvojice bude v 10:00.

Registrace účastníků a výdej startovacích balíčků bude v pátek 28. června od 20:00 do 22:00 a v sobotu
29.června 2013 od 8:00 do 9:30. Výklad trati proběhne v 9:45.
Dojezd poslední bodované dvojice plánujeme na 16:00.
Vyhlášení výsledků proběhne krátce po 17:00.

INFORMACE O PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ROČNÍCÍCH
První ročník se konal 30. června 2012 v Kempu a tábořišti Kobylka u obce Liblín. Startovalo na něm 84 týmů,
výsledky a hodnocení závodu jsou k nalezení na:
http://www.ztracenekobylky.cz/forum/
http://www.ztracenekobylky.cz/vysledky/
Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou. Nenarazili jsme na žádný organizační problém, účastníci byli velmi
spokojení a podařilo se nám oslovit spoustu závodníků i přes to, že jsme byli mezi podobnými závody nováčky.

INFORMACE O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, INTERNETOVÉ PROPAGACI
Hlavní prezentační místo závodu je na: www.ztracenekobylky.cz
Stránky slouží primárně jako informační zdroj pro účastníky zájezdu. Na stránkách se lze na závod registrovat,
jsou zde zveřejňovány informace o průběhu příprav a následně i výsledky. Kromě tohoto účelu mají stránky
informovat o našich účastech na jiných závodech anebo o zajímavostech z MTBO.
Návštěvnost stránek se daří postupně zvyšovat (srovnání stejného období letošního a loňského ledna-února
značí nárůst o 160%), k maximu však dochází v několika týdnech okolo konání závodu. Průběh unikátních
návštěv je zřejmý z následujícího grafu. Jsou to unikátní návštěvy za týden.

Z uvedeného vyplývá, že letošní rok bychom v období konání závodu měli překonat 1000 unikátních návštěv
během jednoho týdne.
Návštěvníci stránek pocházejí k celé České republiky, většina jich je však z Prahy a Plzně.

Za další důležitý komunikační kanál považujeme facebook profil: www.facebook.com/ztracenekobylky.
Využíváme ho pro zpropagování všech novinek z webu, ale také pro drobnější sdělení.
K 27. únoru 2013 máme 54 fanoušků na Facebooku.
Doplňkovým prezentačním kanálem je profil na google plus.

MOŽNOSTI PROPAGACE PRO SPONZORY
Všem sponzorům nabízíme:
- umístění loga sponzora na propagačním plakátu závodu (při domluvení spolupráce do 15.3.)
- umístění loga a odkazu na webovou prezentaci sponzora na webových stránkách závodu (na více místech)
- propagaci v místě konání závodu (jednu reklamní plachtu se všemi sponzory vyrábíme my, pokud si sponzor
dodá svoje reklamní plachty nebo bannery, vystavujeme je v prostoru startu, cíle.
- propagace v průběhu předávání cen při vyhlášení výsledků (uvedení sponzora)
- startovné na závodu zdarma
- dobrý pocit z podílu na pořádání skvělé akce
Potvrzení o sponzorském daru vystavujeme za naši o.s. všem sponzorům na základě jejich vyžádaní.

SPECIFIKACE SPONZORSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
1) Finanční dary
Jsou vítanou možností podpory našeho závodu. Startovné závodu chceme držet na nízké úrovni (300,- za jednu
startující dvojici) a pořádání podobné akce s sebou přináší spoustu finančních nákladů, viz níže. Právě pro jejich
krytí jsou vhodné prostředky od sponzorů. Finanční obnos lze použít i k nákupu darů pro vítěze.
2) Hmotné ceny pro vítěze
Jakékoliv hodnotné dary, výrobky, které potěší naše závodníky. Pokud chceme zachovat atraktivitu závodu a
odlišit se o jiných závodů, nechceme odměny pro účastníky na 1. - 3. místech ve všech kategoriích odbýt.

ÚČEL FINANČNÍCH SPONZORSKÝCH DARŮ
Finanční prostředky, které získáváme ze startovného, a od sponzorů jsou vynakládány zejména na:
- tisk map, plakátů, průkazek a dalších materiálů
- nákup pomůcek nutných pro závod - MTBO lampióny, kleště
- pokrytí nákladů na vytvoření grafických podkladů
- ubytování a stravu organizátorů (cca 10 dobrovolníků) při pořádání závodu
- občerstvení pro závodníky
- příspěvek na večerní hudební produkci
- nákup odměn pro vítěze kategorií
- odměny pro dětské soutěže odpoledne
- výrobu upomínkových předmětů
Jako organizátoři zajišťujeme veškeré formality spojené s pořádáním závodu sami, bez nároku na honorář
(oficiální povolení úřadů ke konání závodu, ohlašování v místě konání, zajištění bezpečnosti, oslovování a
spolupráce se sponzory, nákupy cen a propagačních předmětů, správa webových stránek a propagace na
sociálních sítích, zajištění propagace a inzerce v regionálních zpravodajích a jiných volnočasových zájmových
médiích, tištěných i virtuálních…)
Na místě dále formou sponzorské spolupráce poskytujeme doplňkové služby pro závodníky. Tyto služby mohou
být i hrazené závodníky - servis jízdních kol, zapůjčení vybavení pro závod (mapníky), rádi bychom rozšířili o
další občerstvení, energetické nápoje, atrakce pro děti.
Případný přebytek rozpočtu je věnován na dobročinné účely v rámci regionu.
V roce 2012 jsme věnovali 4500,- obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky - www.pomocnetlapky.cz.

