
   

                                                                      

 

KKKlllaaadddnnnooo   ---   MMMrrrááákkkaaavvvyyy   
 

Propozice (pokyny) veřejného otevřeného orientačního závodu na 
horských kolech - součást seriálu závodů Pražská MTBO Liga 

 

Datum: Úterý 14.6.2010 odpoledne 

Pořadatel: SKOB Slaný 

Centrum: Areál restaurace „Pod červeným bukem“, Na Vyhaslém 816 27201 Kladno – Rozdělov 
Občerstvení, teplá jídla, krytá terasa, WC. Parkování v přilehlých ulicích.  
www.podcervenymbukem.cz         GPS: Loc: 50°9'5.841"N, 14°5'17.732"E 

Půjčovna / prodej mapníků Autopilot (díky RaMachovi) 

Průběh 
závodu: 

Orientační závod jednotlivců (možnost případně i skupin) s volným intervalovým startem a 
pevným pořadím kontrol (bílo-oranžové lampiony). Ražení klasické (tj. otisk kleští do 
průkazky, kterou obdržíte při prezentaci). Cyklistická helma je povinná. Platí obecná pravidla 
MTBO (www.mtbo.cz).  

Zákaz jízdy mimo cesty, volným terénem lze kolo případně pouze nést (ne tlačit). 
Na území rezervace Pašijová dráha (vyznačeno v terénu tabulkami) je možné se 
pohybovat pouze po cestách (zákaz vstupu do volného lesa a odhazování odpadků).  

Každý účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a akce se účastní na vlastní 
nebezpečí. Děti do 10ti let se mohou účastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Tratě: Ligová: Dvě etapy s výměnou mapy a měřeným mezičasem 
  E1 – Klasická – 10 kontrol délka cca 14 km (čas vítěze cca 50 minut) 
  E2 – Krátká (sprint) – 9 kontrol, délka cca 7 km (čas vítěze cca 20 minut)     

Pohodová: Jedna etapa (E2) - mládež, rodiče s dětmi, úplní začátečníci, … 

Na startu si zkontrolujte, že jste obdrželi správnou mapu pro svoji trať. 

V etapě E1 může některou z kontrol razit rozhodčí kontrolující dodržování stanoveného 
pořadí kontrol a zároveň fotograf, takže se na něj nemračte ;-)  

Výměna mapy (a zapsání mezičasu do průkazky) mezi E1 a E2 bude probíhat na místě startu 
obou tratí. Mapy nebudou v cíli vybírány, proto dodržujte „fair-play“ a neukazujte je 
závodníkům, kteří budou teprve startovat. 

Kategorie: Ligová trať:  Společná kategorie dle pravidel Pražské MTBO ligy 

Pohodová trať:  Kategorie budou určeny podle počtu přihlášených 

 

Mapa: Kladno - Mrákavy pro OB (1996) - revize pro MTBO květen 2011, 
Měřítko  E1 1:15 000,  
  E2 1:10 000, 

Ekvidistance. = 5 m, Formát  A4. 
Mapa nebude vodovzdorně upravena.  

Terén: E1 - Kopcovatý s těžším podkladem, síť cest různorodé kvality, občas zarostlé vegetací. 

Etapa kříží místní silniční komunikaci Kladno - Libušín, přejezdy nebudou pořadateli nijak 
zajištěny, dbejte maximální opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.  
V okolí kontroly č.2 je několik kamenných mostů přes bývalou dráhu (v mapě značeno dvěma 
proti sobě ležícími srázy - viz výřez mapy), které nejsou opatřeny zábradlím. 
U kontroly č. 6 trať prochází územím přírodní rezervace Pašijová dráha – pohybujte se pouze 
po vyznačených cestách a neodhazujte (stejně jako nikde jinde) žádné obaly od životabudičů, 
lahve, píchlé duše, apod. 
  
E2 – Rovinatý, příměstský les, síť cest různorodé kvality, občas zarostlé vegetací. Dbejte 

zvýšené opatrnosti, respektujte pěší, pejskaře a ostatní cyklisty.  

http://www.podcervenymbukem.cz/
http://www.mtbo.cz/


   

                                                                      

 

Přihlášky: Na webu www.mtboliga.cz.  Do poznámky prosím uveďte zvolenou trať:  Ligová nebo 
Pohodová a předpokládaný čas prezentace. Přihlášky na místě pouze dle možností 
pořadatele! 

Vklady: 30,- (20,- pohodová trať) hotově na místě při prezentaci. 

Prezentace: V centru závodu od 15:45 do 18:30. 

Start: Volný intervalový od 16:00 do 18:30. Vzdálenost od centra do 50 m. 

Výsledky: Průběžně v centru závodu, předběžné výsledky po dojezdu posledního klasifikovaného 
závodníka. Konečné výsledky na webu pořadatele a MTBO ligy. Drobné věcné ceny 
v dětských a mládežnických kategoriích. 

Doprava z 
Prahy: 

Na kole:  ze Zličína po okreskách cca 20km 
Vlak:  přímý, cca 1h - Masaryk. nádr.(přes. Dejvice, Veleslavín) do Kladna - ideálně 
  až na zastávku Kladno - Ostrovec – 0,5 km od centra),   
  časy např. 15:30, 16:02, 17:17, 17:30,...  zpět: 18:21, 19:05, 19:20, 20:21, ... 
  z Kladno – nádraží i další spoje  

Mytí kol: Nebude zajištěno 

Informace a 
kontakty na 
pořadatele: 

http://skobslany.unas.cz/     www.mtboliga.cz 

ředitel závodu:  Petr Svoboda    602 643 586 
stavba tratí: Honza Hanák 
hlavní rozhodčí: Lída Hrdličková 

 

 

http://www.mtboliga.cz/
http://skobslany.unas.cz/
http://www.mtboliga.cz/

