
 

                                                                      

 

SSSlllááánnnssskkkýýý   oootttvvvííírrrááákkk   
 

Rozpis veřejného orientačního závodu na horských kolech 
 - otevřené mistrovství Středočeského kraje MTBO - 2012 
 - úvodník seriálu závodů Pražská MTBO ligy ročník 2012 

 

Datum: Neděle 1.4.2012 odpoledne 

Pořadatel: SKOB Slaný 

Centrum: Sokolovna Jedomělice u Slaného, okr. Kladno. GPS: 50°13'52.260"N, 13°58'7.548"E  

Parkování v okolí a přilehlých komunikacích (dbejte pokynů pořadatelů). V areálu bude 
možnost občerstvení, přespání (v tělocvičně ze So na Ne), WC, mytí kol, školka pro děti a 
půjčovna / prodejna cyklomapníků Autopilot. Společně s MTBO závodem se v místě konají 

žebříčkové závody v orientačním běhu (noční a klasická trať). 

Průběh závodu: Orientační závod jednotlivců (možnost skupin na pohodové trati) s volným intervalovým 
startem a pevným pořadím kontrol (bílo-oranžové lampiony). Ražení SI Sportident (měření 
mezičasů). Cyklistická helma je povinná. Platí obecná pravidla MTBO (www.mtbo.cz). 

Zákaz jízdy mimo cesty, volným terénem lze kolo případně pouze nést (ne tlačit). 

Tratě/Kategorie: Pohodová: Délka cca 7 km (mládež, rodiče s dětmi, začátečníci, …)  
kategorie budou určeny podle počtu přihlášených 

Hlavní: Délka cca 14 km (směrný čas cca 60 - 70 minut),  
společná kategorie bez rozdílu věku a pohlaví (započítávaná do žebříčku MTBO ligy), pro 
krajské mistrovství budou samostatně vyhodnoceny kategorie mužů a žen  

Vklady: 90Kč hotově na místě při prezentaci (pohodová trať – 50Kč).  
Zapůjčení SI čipu 20Kč, neregistrovaní závodníci oproti vratné záloze 700Kč 

Terén: Částečně kopcovitý, členitý lesní terén s pískovcovým podložím a hustou sítí cest 
různorodé kvality, většinou velmi rychlý a dobře průjezdný i za nepříznivého počasí. 

Prezentace: V centru závodu od 10:00 do 15:00. 

Start: Intervalový, volný (na krabičku) od 13:00 do 15:30. 

Mapa: Kejkol&Horka MTBO,                       ukázka: 
  stav jaro 2010,   MTBO revize cest únor 2012, 
  Měřítko 1:10 000,  Ekvidistance = 5 m, Formát A3 
  Mapa nebude vodovzdorně upravena,  

Vzdálenosti: Centrum – Start  1,5 km (značeno fáborky) 
Cíl - Centrum   1,5 km (značeno fáborky) 

Výsledky: Průběžně v centru závodu, předběžné výsledky po dojezdu posledního klasifikovaného 
závodníka. Konečné výsledky na webu pořadatele a MTBO ligy. Věcné ceny a diplomy 
v dětských a mládežnických kategoriích. 

Přihlášky: Přes webový formulář na www.mtboliga.cz, uzávěrka přihlášek   28.3.2012.  Pozdější 

přihlášky a na místě za zvýšené startovné a omezeně jen dle možností pořadatele.   
Do příslušných kolonek uveďte:   Jméno a Příjmení, kontaktní e-mail, a dále do poznámky 
tyto informace: Trať (H,P), registrační číslo nebo rok narození, číslo SI čipu nebo 
požadavek na zapůjčení 

Informace: 

Funkcionáři: 

www.skobslany.unas.cz,  www.mtboliga.cz 

ředitel závodu: Helena Zemková       tratě: Honza Hanák       hlavní rozhodčí: Petr Svoboda 
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