
    

Rozpis a pokyny Pražské MTBO ligy 18.5.2017 
 
Datum :  čtvrtek 18.5.2017 odpoledne 
 
Centrum : zpevněná plocha v ulici Na Chvalce, v Horních Počernicích 

GPS: 50°6'26.132"N, 14°36'5.973"E   https://mapy.cz/s/1BTnn 
 
Prezence a start : v centru, od 16:00 do 19:00, jak kdo přijde, tak jede. Při prezenci každý účastník 

dostane průkazku, do které si napíše své jméno, trať a číslo SI čipu. 
 Start a cíl budou na SI krabi čku. V p řihlášce uvád ějte do poznámky číslo SI čipu.  

Ten kdo nevlastní SI čip, si nechá do průkazky zapsat startovní a cílový čas. Mapa se 
bude vydávat v okamžiku startu. 

 
Terén :  většinou starší zástavba rodinných domů, několik delších přejezdů po zpevněných 

cestách, terén minimálně. 
 

Trať :  něco mezi městským sprintem a příměstským middlem. 
ligová – povinný postup, délka cca. 6,7 km po spojnici, 10 - 11 km po cestách, 19 
kontrol. 

 dětská – povinný postup, délka cca. 1,7 km po spojnici, 2,5 km po cestách,7 kontrol. 
 Dětská trať je v blízkosti startu a cíle, po cestách s minimálním provozem. Je velmi 

jednoduchá, až hloupá, téměř bez voleb postupu (není to kde postavit). Takže vhodná 
jen aby se děti nenudily…... 
  

Mapa : mapa pro MTBO  1:7500, ekv. 2,5 m, stav květen 2017. Formát mapy A3. Mapa bude 
zvětšena z měřítka 1:10000 i se symboly, kvůli lepší čitelnosti detailů (celý prostor se v 
pohodě vejde do mapníku). Pokud si někdo přeje standardní mapu na A4 v měřítku 
1:10000, ať to napíše do poznámky v přihlášce.  
   

Upozorn ění : asi jako všude v Praze, se v prostoru pohybuje velké množství aut, chodců, volně 
pobíhajících čoklů, atd., takže jezděte velmi opatrně. Jízda je povolena jen po cestách 
a silnicích a plochách zakreslených mapovým symbolem 839,2 - sjízdná oblast 
(oranžová). 
 

 Každý ú častník bere na v ědomí, že se jedná pouze o m ěřený trénink, nikoli 
závod a veškerá rizika jsou na jeho odpov ědnost, s čímž souhlasí svou 
prezentací.  

   
Ražení :  průjezd kontrolami se bude značit voskovkami do papírových průkazek. Kontroly 

budou označeny červenobílou výstražnou páskou, na které budou čísla.  
Děti budou mít kontroly označeny oranžovým fáborkem. Na některých kontrolách bude 
jak červenobílá páska, tak i oranžový fáborek. Každá kategorie použije svojí 
voskovku!!! 

 
Přihlášky :  do st ředy 17.5.2017 12:00 , na webu Pražské MTBO ligy. 
 
Startovné :  50,-Kč, děti zdarma, na místě jen velmi omezený počet map. 
 
Občerstvení : budu mít k prodeji lahváče, nealko a možná i nějakou dobrotu. 
 
 
Ředitel závodu, stavitel trati, kartograf, po řadatel a rozhod čí : HonzaK 
jan.kabat@seznam.cz  tel. : 603 595 138 


