
Rozpis 5. závodu  
Pražské MTBO ligy 2012 

v rámci MTBO Prague Spring 
 

 
Pořadatel :  USK Praha, M. Lacigová atd… 
Datum :  7. května 2012 
Centrum :  Řitka, 20 km jihozápadně od Prahy 
Přihlášky :  http://www.mtboliga.cz/, do 6. května 18:00 
   do přihlášky nutno zadat:  

- číslo SI nebo zájem o jeho zapůjčení¨ 
- registrační číslo, pokud jste registrováni v MTBO svazu 
- zadat zda jste hodnocen v EYC, EJC, MOC a v jaké kategorii chcete startovat (týká 

se pouze MW 17, 20, 40, 50, 60), tito závodníci samozřejmě budou do MTBO ligy 
zařazeni automaticky.  

- Ostatní zadají kategorii Open buď M (muži) nebo W (ženy) 
Startovné :  závodníci  EYC, EJC, MOC 100,- Kč, ostatní 80,- Kč 
Prezentace:    pro EYC, EJC, MOC při prezenatci na sobotní a nedělní závody,  

Pro ostatní 7. května, 14 - 18 hod. 
Start : EYC, EJC, MOC , tzn kategorie MW 17, 20, 40, 50, 60 od 14.00 v minutových 

intervalech 
Ostani, tzn kategorie Open  od 15:00, v přibližně minutových intervalech, jak 
kdo přijde.. 

Vzdálenosti :  Shromaždiště – start do 1 km 
   Cíl – shromaždiště 0 m 
Terén :    podnikatelsky / vesnický / zahrádkářský a přívesnický les, lehce zvlněný 
Mapa:   1:10 000, E 5m 
Ražení:  Sport ident (SI)  

- číslo zadejte do poznámky společně se svým MTBO registračním číslem 
- půjčovné SI je 40,- Kč (zájem o půjčení zadejte do přihlášky) 

Vyhlášení vítězů: V 19:30 v prostoru shromaždiště 
Tratě:   Jedna trať pro všechny, kategorie Ženy a Muži  
Ubytování :  - V okolních penzionech, které jsou předběžně zablokovány. Ceny od 450 Kč 

- možnost ubytování v sokolovně na podlaze ze 7. na 8. května za 70 Kč. 
(Pouze pokud bude min 20 zájemců) 

- Požadavky pošlete emailem open@mtboprague.cz do 27. dubna 
Stravování :  Výběr ze čtyř Řiteckých restauracích nebo ve stánkách v centru závodu 
 
 
Další závody seriálu MTBO Prague Spring - prize mon ey 1000 EUR: .: 

- Světový pohár 5. – 8. května  www.mtboprague.cz   
- Český pohár 5. – 7. května  www.mtboprague.cz/cesky-pohar   
- Open Score 8. května  http://www.mtboprague.cz/open-score   

 
Jak se zú častnit seriálu MTBO Prague Spring 

- účastníci Světového poháru a registrovaní do Českého poháru MTBO se přihlásí i na MTBO 
ligu  a na Open Score  Do přihlášky uvedou stejné registrační číslo a číslo SI (pokud mají). 

- ostatní se přihlásí na Český pohár  do kategorie Open (je možno i na místě), na  MTBO ligu  
a na Open Score . Do přihlášky uvedou stejná jména a číslo SI (pokud mají). 

 
Celkové vyhodnocení seriálu MTBO Prague Spring - pr ize money 1000 EUR: . 

- Celý seriál čtyř závodů MTBO Prague Spring bude hodnocen dohromady. Systém 
hodnocení umožní šanci vyhrát hodnotné ceny jak nejlepším světovým závodíkům, 
tak i účastníkům ostatních kategorií včetně Open (pro veřejnost). Kromě věcných cen 
bude rozděleno na prize money 1000 EUR. 

- Vyhodnocení bude provedeno tak, že se sečtou umístění každého závodníka v 
každém dni seriálu od soboty do úterka. Je jedno, v jaké kategorii se závodu 
zúčastnil, zda to byly štafety, dvojice nebo jednotlivci. Pondělní odpolední sprint bude 



rozdělen na dvě kategorie M a W a v úterním závodě dvojic bude počítáno 
dohromady jedno pořadí. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat větší počet 
lepších umístění, pokud ani to nerozhodne, bude se házet korunovou mincí. 

    


