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Rozpis a pokyny 11. dílu Pražské MTBO ligy 2014 
 
Kdy :  čtvrtek 26.6.2014 odpoledne 
 
Kde : Restaurace Český statek, Praha – Dolní Počernice, ul. Stará obec 7 

GPS: 50°5'21.048"N, 14°34'42.837"E, http://www.mapy.cz/s/abD1 
Budu sedět venku, u brány do dvora. 

 
Prezentace :  od 16:30. 
 
Start : intervalový od 16:30 do 19:00, jak kdo přijde, tak jede. 
 účastníci si budou sami hlídat sv ůj startovní čas na viditeln ě umíst ěném budíku 

a samostatn ě se přihlásí v čas startu o mapu. V cíli, pokud to nebude stíhat 
pořadatel, si každý zapíše do pr ůkazky dojezdový čas, který mu bude sd ělen 
(v nejhorším se na n ěj koukne sám), psací ná činí bude k dispozici.  

 
Terén :  většinou louky s náletovými porosty, malý kus lesa a zástavby 
  
Mapa : nová mapa pro MTBO Údolí Rokytky 1:10000, ekv.2,5m, stav červen 2014, formát A4 

bez vodovzdorné úpravy.  
Mapu jsem dělal z větší části přes zimu, kdy je těžké odhadovat stav porostů, takže 
celkově je realita o něco „zelenější“ než na mapě. 
V několika místech je použit symbol č.839 „Ridable area“              , který ale není moc 
zřetelný, takže pokud bude kontrola na louce bez cesty, můžete tam samozřejmě jet. 

   
Upozorn ění : Místy extrémní hustota obyvatel p řilehlých sídliš ť, dávejte bacha!!!  
 Každý ú častník bere na v ědomí, že se jedná pouze o m ěřený trénink, nikoli 

závod a veškerá rizika jsou na jeho odpov ědnost !!! 
   
Ražení :  Opisování  písmen z papírových lampionků do průkazky. 

Psací náčiní sebou, omezené množství bude k dispozici na prezentaci. 
V průkazce je nutné označit průjezd kontrolou do políčka se stejným číslem jako má 
kontrola. 

 
Trať :  freeorder (volné po řadí): jedna trať pro všechny, čas vítěze pod hodinu, 27 kontrol. 
 Možnost zkrácení – komu bude chybět jedna, případně více kontrol, bude ve 

výsledcích zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…... 
 

Přihlášky :  do st ředy 18.6.2014 10:00 na webu Pražské MTBO ligy : 
http://www.mtboliga.cz/zavody/ 

. 
Startovné :  40,-Kč, pro přihlášené na místě 50,- Kč (pokud budou mapy) 

 
Výsledky :   na webu Pražské MTBO ligy : (http://www.mtboliga.cz/zavody/) 
 
Protesty : neberu na vědomí. 
 
Mytí kol :  nebude 
 
První pomoc :  155 
 



Občerstvení : v restauraci 
 
 
Doprava :  na kole :  je možné použít metro B, stanice Rajská zahrada, poté cca. 3km na jih do 

Dolních Počernic 
   
 s kolem, vlakem :  trať 011, z Prahy-Masarykova nádraží, nebo Prahy - Libně do 

stanice Praha – Dolní Počernice, poté cca.900 m na východ 
Vlaky jezdí každých 15 – 30 min, za kolo se neplatí. 
Jízdní řád trat ě 011 : http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-
cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k011-131215-
01.pdf 

 
 
Ředitel akce, stavitel trati, kartograf, po řadatel a rozhod čí : HonzaK, tel. : 603 595 138 


