
Juliána 

9. trénink Pražské MTBO ligy 2018 

 
Rozpis 

 
Datum: čtvrtek 7. 6. 2018 

Start: intervalový podle příchodu, otevřen od 16.30 do 19.00,  

sběr začne po 20. hodině bez ohledu na závodníky na trati 

Trať: krátká, čas vítěze 35–45 minut 

9,5km / 20k – jedna pro všechny, pevné pořadí kontrol 

+ vložený paměťák 

Mapa: Svatá Juliána a Preláty, A4, 1:10000, e=5m, 2015,  

mírná revize a doplnění květen 2018 

Terén: zalesněné údolí potoka a náhorní plošina s hustou sítí vesměs velmi  

dobře sjízdných cest, vesnice / osada a koňské pastviny 

Kontroly: ražení kleštičkami do průkazek + mlíko 

Centrum: hřiště TJ Sokol Statenice + start a cíl tamtéž 

https://mapy.cz/s/2HVsl 

Doprava: ideálně na kole, buď ze Šárky přes Kopaninu a Juliánu nebo podle potoka  

z Roztok (tam se dá dojet pohodlně vlakem) přes Únětice. K příjezdu přes 

prostor závodu používejte jenom značené cyklotrasy. 

Parkování: v centru v dostatečném množství 

WC a občerstvení: v hospodě v centru 

Mytí kol i závodníků: pořadatel nezajišťuje 

Přihlášky: do středy 6. 6. 2018, 10:00 přes přihláškový systém mtboliga.cz, 

na místě do počtu volných map (jen pár kousků, případně recyklace) 

Výsledky: na webu mtboliga.cz, průběžné snad na shromaždišti 

Startovné: 50 Kč (splatné na místě – mimo letošních a loňských pořadatelů) 

Pořádá: František, moskyt@rozhled.cz, 776 059 005 

 

Hned na startu a před cílem budete křižovat silnici, dávejte pozor (zejména na dojezdu)!  

Jedná se o měřený trénink, nikoli oficiální závod, koná se za plného provozu a zcela na vlastní nebezpečí 

účastníků. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škodu a újmu způsobenou účastníky / 

účastníkům. Jede se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. Dávejte pozor ve 

sjezdech, neubližujte chodcům ani pejskařům. Prostor tréninku je oblíbeným místem pro cyklovýlety 

pražáků a sateliťáků a vedou přes něj turistické značené cesty. Taky jsou tam k potkání koně, lesní kolesové 

traktory a psi bez vodítek. 

https://mapy.cz/s/2HVsl
mailto:moskyt@rozhled.cz

