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Rozpis 11. dílu Pražské MTBO ligy 2013 a 2. dílu letních LOB 

 
Kdy : čtvrtek 12.9.2013 odpoledne 
 
Kde : Praha – Újezd nad Lesy, okraj lesa u křižovatky ulic Hodkovská a Soběšínská 

GPS: N 50°4.78790', E 14°39.87353', http://www.mapy.cz/s/8pVz 
 
Prezentace : od 16:00. 
 
Start : intervalový od 16:00 do 18:30, jak kdo přijde, tak jede. 
 účastníci si budou sami hlídat svůj startovní čas na viditelně umístěném budíku 

a samostatně se přihlásí v čas startu o mapu. V cíli, pokud to nebude stíhat 
pořadatel, si každý zapíše do průkazky dojezdový čas, který mu bude sdělen 
(v nejhorším se na něj koukne sám), psací náčiní bude k dispozici. 

 
Terén : příměstský smíšený les, hustě zabordelený náletovými porosty, 

pouze mírné převýšení s hustou sítí cest a pěšin 
  
Mapa : část nové mapy pro MTBO s pracovním názvem, Fiederholz süd“ 1:15000, ekv.2,5m, 

stav léto 2013, formátu A4 bez vodovzdorné úpravy. 
Pro LOB možná bude výřez většího měřítka. Pokud se budete chtít zúčastnit, napište 
to v přihlášce do poznámky. 
Mapa byla z části vytvářena přes zimu a proto jsou v ní menší nepřesnosti, zvláště u 
náletových hustníků. 

   
Upozornění : V lese se přemnožili čoklaři a houbaři. Riziko srážky s blbcem je enormní. 

Pepřáky a slzáky sebou. 
 Jízda je povolena zásadně jen po cestách a silnicích. 
 Každý účastník bere na vědomí, že se jedná pouze o měřený trénink, nikoli 

závod a veškerá rizika jsou na jeho odpovědnost !!! 
   
Ražení : voskovkami  do papírových průkazek (olepujte pouze nepotištěnou stranu). Kontroly 

budou označeny červenobílou výstražnou páskou (mlíko), na které budou čísla. 
V průkazce je nutné označit průjezd kontrolou do políčka se stejným číslem jako má 
kontrola. 

 
Trať :  MTBO: jedna trať pro všechny, reálná délka cca. 16 km., 24 kontrol. 
 Možnost zkrácení – komu bude chybět jedna, případně více kontrol, bude ve 

výsledcích zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…... 
LOB: cca. 1,5 km, 5-6 jiných kontrol než MTBO (asi) 

 
Přihlášky :  do středy 10.9.2013 9:00 na webu Pražské MTBO ligy : 

http://www.mtboliga.cz/zavody/ 
. 
Startovné :  MTBO: 40,-Kč, pro přihlášené na místě 50,- Kč (pokud budou mapy) 

MTBO + LOB: jen startovné za MTBO 
jen LOB: 20,-Kč  

 
Výsledky :  na webu Pražské MTBO ligy : (http://www.mtboliga.cz/zavody/) 
 
Protesty : neberu na vědomí. 
 
Mytí kol : nebude 



 
První pomoc :  155 
 

Občerstvení : ke koupi budou za mírné ceny alko i nealko lahváče, možná i minerálka 
 
 
Doprava :  na kole :  je možné použít metro B, na konečnou stanici Černý Most a poté přes Horní 

Počernice a cyklostezce do Klánovic a Újezdu nad Lesy. 
   
 s kolem, vlakem :  trať 011, z Prahy-Masarykova nádraží, nebo Prahy - Libně do 

stanice Praha – Klánovice, poté 600 m na východ po červené, 
nebo žluté turistické značce pod mostem hlavní silnice. 
Vlaky jezdí každých 15 – 30 min, za kolo se neplatí. 
Jízdní řád tratě 011 : 
http://gvd.cd.cz/gvd/CZ_k011_121209_01.pdf 

 
 

Plánek příjezdu od nádraží Praha – Klánovice 
 

 
 
 
 
Ředitel akce, stavitel trati, kartograf, pořadatel a rozhodčí : HonzaK, tel. : 603 595 138 


