
 

Rozpis a pokyny 

2. závodu Pražské MTBO ligy 2018  

Pořadatel: SKOB Slaný 

Datum:  sobota 21. dubna 2018 

Centrum: Slaný – letní kino 

Parkování na parkovišti Politických vězňů, po zaplnění kapacity na místní komunikaci.  

Příjezd na parkoviště výhradně Nosačickou ulicí kolem průmyslové zóny Slaný-

sever. Platí zákaz příjezdu ulicí Politických vězňů od jihu – jedná se o prostor závodu. 

Start: Intervalový na krabičku, jak kdo přijde po konci startu OB, tj. cca od 12:30 - 14:00. 
Bude upřesněno. Uzávěrka cíle v 15:00 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum:  do 1000 m, centrum – start/cíl do 500m (fáborky) 

Tratě:  Ligová - komu bude chybět kontrola (DISK), bude posléze zařazen za posledního se 
všemi kontrolami. Předpokládaný čas vítěze 20 minut. 
 Krátká – vhodná i pro děti a mládež, doprovod povolen. 

Terén:  Příměstský lesopark (v části s prudším svahem), klasická městská zástavba (sídliště, 
rodinné domky), areály institucí (základní škola, gymnázium, letní kino). Dbejte 
zvýšené opatrnosti, na trati se můžete kromě veřejnosti potkat i s opozdilci 
z některých běžeckých kategorií. 

Mapa: Slaný - Háje, měřítko asi 1:4000, formát B4, E2 m, stav: jaro 2018, mapový klíč: ISSOM 
2000 – pouze limitované úpravy pro MTBO, mapy nebudou vodovzdorně upravené 

V centru bude díky RaMachovi možnost zapůjčení/zakoupení mapníků autopilot. 
Doporučujeme včasnou rezervaci přímo u RaMacha.  

Ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč (požadavek na zapůjčení uveďte 
v přihlášce do poznámky). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 700 Kč. 

Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné na webu závodu. 

Mytí kol: snad bude hadice s vodou v centru 

Parkování:  na parkovišti Politických vězňů, po zaplnění kapacity na místní komunikaci.  
Příjezd na parkoviště výhradně Nosačickou ulicí kolem průmyslové zóny Slaný-

sever. Platí zákaz příjezdu ulicí Politických vězňů od jihu – jedná se o prostor závodu. 

Občerstvení: v centru závodů  

Přihlášky:  Pro registrované v Orisu (možnost společné platby s OB závodem) nebo email 
petrsv@email.cz, do 18.04.2018 23:59 hod., na místě jen omezené množství map a za 
zvýšené startovné. Prezentace a platba pouze v centru závodu, tj. v letním kině. 

Startovné:  Ligová 80 Kč, Krátká 50 Kč, na místě 100 Kč (obě tratě) 

Ředitelka:  Helena Zemková,  stavitel: Jan Kouřimský,   rozhodčí: Petr Svoboda 
 

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s čímž souhlasí svou prezentací před 
závodem!   Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené účastníky!  

Akce je pořádána za finanční podpory: 

Akce je pořádána za finanční podpory: 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.0860370&y=50.2370666&z=17&source=firm&id=2607316
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0839180&y=50.2391269&z=16&source=traf&id=40902
http://mapholders.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0839180&y=50.2391269&z=16&source=traf&id=40902
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4649
mailto:petrsv@email.cz

