
Rozpis 10. tréninku Pražské MTBO ligy 2020 
Březová – Zvole 

 

Pořádá:  Adam Hájek & Kate 

Datum:  3. 9. 2020 

Centrum:  Louka u rybníčku v obci Březová-Oleško https://mapy.cz/s/podecubaco  
(GPS: 49.9062467 N, 14.4053192 E) 
Z vlakové zastávky Davle 5 km, z vlakové zastávky Vrané nad Vltavou 6 km 
(oboje kolem 170m převýšení!). 
Nezajíždějte auty přímo na louku ke startu! Parkování možné například u 
školky ve vesnici Březová (GPS: 49.9123683 N, 14.4141489 E) nebo jinde v 
ulicích vesnice Březová či Oleško, na kole je to na start jen kousek.   

Přihlášky:  Na stránkách www.mtboliga.cz do 2. 9. 2020 23:59. 
Na místě dle volného počtu map.  

Start:  16:00 – 18:30   

Uzavření cíle:  19:30 (poté vyrážíme sbírat kontroly) 

Startovné:  Vklad 80 Kč, platba na místě – noste, prosím, přesnou částku, ať omezíme 
výměnu mincí 

Terén:  Zvlněný rychlý les nad řekou Vltavou. 
Oblíbený místními obyvateli a pejskaři. Buďte ohleduplní a upravte 
rychlost.  

Mapa:  Březvoles, formát A4 (měřítko 1:10500), stav srpen 2020 (spojení OB map 
Březová a Zvoles a revize do ISMTBOM2010) 
Pro Junior Trophy mapa A4 (měřítko 1:7500), stav srpen 2020 

Kontroly:  Malé tréninkové lampiony a jednotky SI 

Způsob ražení:  Elektronický systém SPORTIdent, všechny kontroly včetně cílové budou 
nastaveny v režimu bezkontaktního ražení BEACON.  
Možnost zapůjčení čipu SIAC za poplatek 50 Kč (požadavek uvádějte 
v přihlášce s poznámkou ‚SIAC‘). 
Kontroly lze razit také klasicky vložením čipu.  

Výsledky:  Na www.mtboliga.cz po skončení závodu.  

Občerstvení:  Pořadatel nezajišťuje. 

Trať:  Jedna pro všechny závodníky s pevným pořadím kontrol. Ideálním 
postupem 15 km, předpokládaný čas vítěze: 45-50 min.  
Dětská trať Junior Trophy bude připravena. Cca 5 km, čas vítěze 25-30 min.  



Speciální mapové 
značky: 

 839 Sjízdná plocha, verze s oranžovou barvou 
plochy – celou plochu oranžově zabarvenou je 
dovoleno jet na kole.  

Upozornění:  Závodí se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. 
Závodník smí jezdit pouze po cestách vyznačených v mapě, mimo ně 
musí kolo nést!  
Jedná se o měřený trénink, koná se na vlastní nebezpečí a za plného 
provozu města, silnic a příměstského lesa. Buďte ohleduplní k obyvatelům, 
důchodcům i pejskařům. Pořadatel na sebe nebere zodpovědnost za 
případné škody/újmy způsobené účastníky.  

 
   
 

 


