Rozpis a pokyny 3. závodu
Pražské MTBO ligy 2011

Pořadatel:
Datum:
Centrum:

VIPrahlý vlk & ochočená smečka
4. 5. 2011
Březová – Oleško, fakultní klub U Mazánka,
GPS: Loc: 49°55'6.25"N, 14°24'20.189"E
Prezentace:
letní zahrada, v případě blbého počasí uvnitř
Start:
středa 17:00 – 18:30 … jak kdo přijde, tak i vyje de
Vzdálenosti:
Centrum - parkoviště: 0 - 50 m
Centrum - cíl: 0m
Centrum - start 0 m
Terén:
Chatařská oblast. Terén svažitý až kopcovitý s hustou sítí, cest a pěšinek.
Mapa:
Pro OB - 1:12500 , E 5m, z roku 2008 (bez aktualizace, cesty ověřeny, nové
paseky - místy intenzivní těžba dřeva, tak pozor ať vás někdo nepodřízne
nebo nepřeřízne), rozměr A4 (210x297mm)
Upozornění:
Jezděte pouze po cestách, mimo cesty lze kolo nést. Chodci, zvěř a hajný
mají přednost
Ražení:
Voskovky, možná kleště, průkazka, červenobílé fáborky
Start, cíl, měření času: Minimálně po minutě. Každý dostane kartu, na kterou si napíše jméno a
odstartuje se sám pomocí automatu na docházku zvaného “píchačky“. Cíl si
označíte stejným způsobem po dojezdu na druhém konci karty, kterou poté
odevzdáte do výpočetního střediska. Pozor, čas bude měřen pouze na celé
minuty! Kartu si můžete vzít s sebou nebo jí zaparkovat, po dobu kdy budete
v terénu, do připraveného stojanu.
Výsledky:
Pořadí závodníků bude nejprve řazeno podle počtu kontrol, při stejném
počtu kontrol rozhoduje čas; při stejném počtu kontrol i času bude dělba
pořadí. Předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky na
webu www.mtboliga.cz
Tratě:
Krátká. Jedna pro všechny, povinné pořadí kontrol.
Očerstvení a toalety: V restauraci
Parkování:
V případě, že musíte za každou cenu přijet autem, zaparkujte v okolí
restaurace tak, aby cesty a vjezdy na pozemky byly vždy průjezdné
První pomoc:
155, ale komu není rady...
Protesty:
S kolkovanou žádostí na lampárně ve Vraném nad Vltavou
Parkování kol:
Letní zahrada restaurace
Přihlášky:
www.mtboliga.cz do 4.5.2011 12:00 hod
Startovné:
33,- Kč (připravte si drobné)

