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Praha-Strahov, Vaníčkova ulice, na severní straně spartakiádního stadionu,  
buňky za přetlakovou halou; Loc: 50°4‘58.994“N, 14°23‘13.252“E
Vše v centru závodu, start, cíl, občerstvení, WC
16:00–18:00 hod., prezentace od 15:45, řazení na start dle příchodu, vždy minutu před startem 
obdržíte mapu, v prostoru startu a cíle závodu je zajištěn drobný servis kol
Park, lesopark, různorodá zástavba.
Tejnka a Vypich, 1:10 000, ekv. 5 m, s MTBO klasifikací cest. Velikost A4, oboustranný laserový 
tisk - Hobbycentrum 4. Kresba trati je v průběhu přerušena a pokračuje na druhém listu A4.
Jedna společná, povinné pořadí kontrol. Delší middle, odhadovaný čas vítěze 60–70 minut.
Závodí se dle platných pravidel MTBO. V mapě jsou odlišeny žluté plochy, kde je jízda na kole 
povolena (tmavě žlutá) od ploch, kde je jízda na kole zakázána (světle žlutá) a kolo se zde musí 
mimo cesty nést.
Kleště
Výsledky budou průběžně vyvěšovány.
Děti a mládež budou rozděleny do kategorií dle věku.
První tři v každé kategorii obdrží ceny
Na ploše před oploceným areálem přetlakové haly.
v centru závodu
V centru závodu: párek v rohlíku nebo na tácek, točená malinovka,  
křupky, oheň, horalky, muzika.
60 Kč
www.mtboliga.cz/registrace nejpozději do 29. září 2014, na startu dle možností pořadatele. 
Nezajišťujeme

Tomáš Vopálenský
Kamil Janouškovec
Martin Kočí, Tomáš Vopálenský, Pavel Kurfurst
Světlana Kadlecová
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Dům Dětí a mláDeže Praha 4 – hobby centrum 4 PořáDá

1.  tréninkový závod tempo start 16:30-18:00 v centru závodu. trénink je zhruba na 45 minut.
 Co je TempO? Jde o přesnost v interpretaci mapy a terénu a významnou roli hraje také rychlost rozhodování. Během závodu se neběhá,  
 na jednotlivých stanovištích se řeší mapové úlohy měřené na čas, přičemž za nesprávně určenou pozici kontroly se připočítává  
 penalizace 30 sekund. Můžete si to vyzkoušet předem jako foto orienťák u počítače. http://www.yq.cz/trail-o/TempO/

2.  noční lahVáčoVý paMĚťoVý skorelaUf od 19:30 do 21:00 v centru závodu. otvírak a svítilnu s sebou.
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