
Rozpis 4. pražské MTBO ligy 2017

Datum:     čtvrtek 25.5.2017 odpoledne

Centrum:       Kosoř, hospoda Na Hřišti  GPS: 49.9891017N, 14.3270589E
https://mapy.cz/s/1EII9

Prezentace a start: V centru, od 16:30 do 19:30, startovní čas se přiděluje na startu,
pozdější sběrači vítáni, ale pak se asi hodí světlo.
západ slunce 20:55, občanský soumrak 21:37

Doprava: Na kole: z centra nejlépe po cyklotrase A1 do Radotína a pak do 
Kosoře, třeba takhle: https://mapy.cz/s/1EIIU. Do Radotína je 
možné se přiblížit vlakem linky S7. Jízdní řád zde.
Upozornění: Vlaky zpět do Prahy nejedou přes Smíchov!
Autem: v okolí hospody je dost místa na parkování, parkujte podle 
dopravních předpisů a ohleduplně k místním. Neparkujte přímo
u hospody, ať je pohodlný příjezd do cíle a pohyb v centru.

Terén:    lesní a polní cesty, sem tam nějaký single track, středně hustá síť 
většinou dobře sjízdných cest, mírně až velmi kopcovitý

Mapa:   Kulivá babka Klapice; měř. cca. 1:17000, E=5m, formát A3, stav jaro 
2017; ISMTBOM, nejsou zmapovány hustníky a paseky jsou 
kresleny spíše podle starších ortofotomap. Jelikož v několika 
místech prostoru probíhá intenzivní těžba tak moc nesedí:( 
Vzhledem k tomu že trénink se koná v CHKO a je zde mnoho 
chráněných území, platí zákaz pohybu mimo cesty.

Ražení: Kleštičkami do průkazky, kontroly budou označené mlíkem nebo 
fáborkama. V průkazce ražte do políčka č. pořadí kontroly+30. 
Průkazky jsou z pretexu.

Trať: Cca. 13 km, charakterem spíše long, nějaké to převýšení bude.
V lese se chovejte ohleduplně k ostatním návštěvníkům lesa (ale 
při mapování jsem skoro nikoho nepotkal:)

Dětská trať: Bude, požadavek uvádějte ke jménu v přihlášce. Po závodě můžou 
děti trénovat na Maresjevův memoriál na přilehlém dětském hřišti 
Rudé armády: https://mapy.cz/s/1EII5
Děti startují na plnou zodpovědnost rodičů.

Přihlášky: do středy 24.5. 12:00, na webu MTBO ligy, později pouze na místě 
do počtu zbývajících či recyklovaných map

Startovné: 50,-Kč, dětská trať zdarma

Občerstvení: v hospodě, nabídka zde + nanuky - něco si dejte:)

Kontakt: Jirka Fišer; 725913454; jirkafish -- gmail.com

Všichni startují na svoji vlastní zodpovědnost. Jedná se o měřený trénink.
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