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Pokyny 13. dílu Pražské MTBO ligy 2012 

 
Datum : středa 5.9.2012 odpoledne 
 
Shromaždiště : zahrádka „Hospody U lesa“, Praha - Klánovice, ul. Habrovská 89. 
 GPS : 50°5'16.516"N, 14°40'16.477"E,  http://www.mapy.cz/s/4Xo9 
 
Prezentace : na shromaždišti, od 16:00. 
 
Start : na shromaždišti, intervalový od 16:00 do 18:00, jak kdo přijde, tak jede. 
 Vzhledem k minimálnímu počtu pořadatelů si účastníci budou sami hlídat svůj startovní 

čas na hodinách (budíku) umístěných na stole a sami se přihlásí v čas startu o mapu. 
 Mapa se bude vydávat v čase startu. 
 V cíli, pokud to nebude stíhat pořadatel, si každý zapíše do průkazky dojezdový čas, 

který mu bude sdělen (v nejhorším se na něj koukne sám), psací náčiní bude 
k dispozici. 

 
Terén : většinou docela čistý les, zástavba jen minimálně. 

 Nepatrné převýšení s velkým množstvím dobře sjízdných cest, a to i za mokra.  
  
Mapa : „Vidrholec“ cca.1:15000, ekv.2,5m, stav srpen 2012, formátu A4 bez vodovzdorné 

úpravy. 
Mapa byla v roce 2010 použita při MČR ve sprintu a ČP v middle a družstvech. 

  
Upozornění : akce se koná za plného provozu v lese i na silnicích. Zvláště v okolí zástavby se 

pohybuje velké množství domorodců. Buďte k nim ohleduplní. 
 !!! Prostorem vede velmi frekventovaná železniční trať. Je zakázáno jí v průběhu 

akce překonávat jinak, než na mapě nakreslenými cestami (podchody, podjezdy 
a nadjezdy) !!!  

 Účastníci budou také nejméně jednou přejíždět frekventovanou silnici – je nutná velká 
opatrnost! 

 Jízda je povolena zásadně jen po cestách a silnicích. 
 Každý účastník bere na vědomí, že se jedná pouze o měřený trénink, nikoli 

závod a veškerá rizika jsou na jeho odpovědnost !!! 
   
Ražení : barevnými pastelkami do papírových průkazek (olepujte pouze nepotištěnou stranu). 

Kontroly budou označeny červenobílou výstražnou páskou (mlíko), na které budou 
čísla. V průkazce je nutné označit průjezd kontrolou do políčka se stejným číslem jako 
má kontrola. 

 
Trať :  jedna trať pro všechny, reálná délka cca. 25 km, 27 kontrol. 

Možnost zkrácení – komu bude chybět jedna, příp. více kontrol, bude ve výsledcích 
zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…... 

 
Přihlášky :  do úterý 4.9. 2012 7:11:12 na webu Pražské MTBO ligy : 

http://www.mtboliga.cz/zavody/ 
 Přihlášky na místě za příplatek 10,- kč 
. 
Startovné :  40,-Kč 
 
Výsledky :  na webu Pražské MTBO ligy : (http://www.mtboliga.cz/zavody/), na místě možná 

předběžné. 
 
Protesty : neberu na vědomí. 



 
Mytí kol a 
účastníků : nebude 
 
První pomoc :  155 
 
Občerstvení a WC : upozornění pro účastníky – objednejte si v hospodě alespoň limonádu, nebo 

pivo, orientační běžci tam vloni udělali ostudu a jestli se majitel restaurace 
ještě jednou nas…., budu příště muset sedět v lese. 
! Majitelem byl vysloven zákaz používání WC bez souběžné konzumace ! 

 
 
Doprava :  na kole :  je možné použít metro B, na konečnou stanici Černý Most a poté přes Horní 

Počernice a cyklostezce do Klánovic. 
   
 S kolem, vlakem :  trať 011, z Prahy-Masarykova nádraží, nebo Prahy-Libně do 

stanice Praha – Klánovice, poté 600 m na východ po červené, 
nebo žluté turistické značce pod mostem hlavní silnice. 
Vlaky jezdí každých 15 – 30 min, za kolo se neplatí. 
Jízdní řád tratě 011 : 
http://gvd.cd.cz/gvd/CZ_k011t_120610_01.pdf 

 
 
Plánek příjezdu od nádraží Praha - Klánovice 
 

 
 
 
Ředitel závodu, stavitel trati, kartograf, pořadatel a rozhodčí : HonzaK, tel. : 603 595 138 


