
Rozpis a pokyny 13. závodu 
 

Pražské MTBO ligy 2010 
 

Cena velitele jihozápadního okruhu 
 
Orienta ní závod jednotlivc  na horském kole podle mapy s pevným po adím kontrol.  
 
Datum závodu:       22. 9. 2010 
 
Centrum závodu:   Restaurace „Na cvi išti“ alias „U Helekala“, Prokopské údolí,  

Na placích 25, Praha Hlubo epy, 50°2'35.477"N, 14°23'13.626"E 
http://www.firmy.cz/detail/2211531-na-cvicisti-praha-hlubocepy.html 

 
Kategorie:        H/D plná  

H/D zkrácená (bodová klasifikace výsledku za plnou skupinou) 
 

ihlášky: mailem do 21. 9. 2010, 12:00 na nemsovsky_petr@hotmail.com, subjekt MTBO. 
ihlášky na míst  budou akceptovány pouze podle možností po adatele.  

 
Startovné:    dobrovolné, vybraná ástka bude poskytnuta nadaci OB 
      
Start:    intervalový H po 2 min + D po 2 min, 17:00 – 18:30 (ale ne pozd ji – hrozí tma) 
 
Vzdálenosti:  Centrum - cíl: 0m 
                        Centrum - start 0 m  
 
Terén: áste  lesopark Prokopské údolí s hustou sítí cest a p šinek, technicky náro jší sjezdy.  
 áste  sídlišt  Barrandov –  závodí  se  v  m stské  zástavb  za  plného  silni ního  provozu,  

prosím o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost k ostatním ú astník m provozu a k chodc m. 
áste  lesopark Chuchelský háj s idší sítí asfaltových cest, áste  smetišt . 

 
Trat  k íží Barrandovskou spojku. Povinné úseky podchody - budou zde umíst ny kontroly – 

ísný zákaz p ejížd ní vozovky !!! 
 
Mapa:  A3 speciál „Jihozápadní okruh“ volné m ítko, mix podklad :  Prokopské údolí – Mapa OB  
           Klobouk – Mapa OB 
           Plán Prahy 
 
Upozorn ní: Jízda povolena pouze po mapovaných cestách. Závodí se na vlastní nebezpe í, závodníci 

jsou povinni dodržovat pravidla silni ního provozu. 
Nejedená se o organizovanou akci, každý ú astník trénuje na vlastní p st. 

 
Ražení:  Na kontrolách budou obligátní fáborky, pastelky, pr kazka. 
 
Výsledky:  Pr žné výsledky budou vyv šovány, kone né výsledky budou na webu ligy. 
 
Vyhlášení vít : Po závod , hodnotné ceny v nuje sponzor EKO EMO BIO MVE Pod lusy. 
 
Trat :  Jedna  dlouhá  tra  spole ná  pro  všechny  závodníky  i  závodnice,  s  možností  zkrácení  na  
rozbo ovací kontrole (zkrácená varianta), povinné po adí kontrol. P edpokládaný as st edn  zdatného 
vít ze 65 až 70 minut. 
 
Doprava:  Na kole - cyklostezka A24 Barrandov / Hlubo epy – Nové Butovice.  
   Metrem B – Radlická / Jinonická / Nové Butovice 

Autem – problematické parkování, nouzov  lze v ulici Hlubo epská. 
 
První pomoc: 155, vý ep restaurace „Na cvi išti“ 
 
Protesty:  Nebudou 


