
 

 

Rozpis 11. závodu 

Pražské MTBO ligy 2015 
 

Keltské Hradiště 
                        

Datum:  25. 6. 2015 
 
Centrum:  zahrádka Restaurace Aristokrat 

K Lesíčku 129, Ohrobec – Károv 
   
  GPS: N 49°56.95800 E 14°24.91997 
  

http://www.mapy.cz/s/iCza  
 

Novinka: Hned vedle restaurace je oplocené dětské hřiště – zajistíme hlídání malých orienťáků!  
 
Přihlášky: přes přihláškový systém MTBO ligy do středy 24. 6. do 12 h; do poznámky napište požadavek na 

hlídání ratolesti ve formátu: jméno, věk  
 
Doprava:  Nejlépe na kole ze směru od Dolních Břežan. Zdatnější mohou vystoupat po modré z Jarova. Žlutá v 

Károvském a žlutá i zelená v Břežanském údolí jsou zakázané prostory. 
Několik parkovacích míst je přímo před restaurací, další pak v přilehlých uličkách, ostatní v Ohrobci 
či Dolních Břežanech. Buďte při parkování ohleduplní a pozor na vjezdy!!  
Autem musíte z Dolních Břežan přes Ohrobec, do Lhoty je objížďka. 

 
Start:  16:00 – 19:30 
 
Mapa a trať: Keltské Hradiště 1:15 000 (A4) 

Jakožto pořadatelé začátečníci jsme nakonec ustoupili od free orderu a pojedete klasický postupák!!! 
Trať jsme celou projeli a zrevidovali odhalené změny, přesto omluvte případné začátečnické 
nepřesnosti, děkujeme. 
Je dlouho vidět a už máte něco najeto, takže abyste si to pěkně užili, připravte se na krásné 
místní lesní cestičky, singlíky, sjezdíky…. 
Výletníkům doporučujeme dřívější start, v lese je brzy šero. Předpokládaný čas vítěze 50 minut. 

 
Ražení:  mlíko, voskoffky 
 
Startovné: 40,- Kč 
 
Výsledky: Předběžné na místě, konečné na webu ligy. 
 
Protesty: To bychom fakt nechtěli, a když, tak proti hodně velikému nevratnému vkladu!  

 
Upozornění: Jede se dle platných pravidel MTBO. Je zakázáno jezdit na kole mimo cesty, v případě chuti 

přebíhat kolo noste! 
 Opatrně na místní domorodce s domácí zvěří a bikery bez mapníku !!! 
 V místech vykřičníků buďte opatrní ještě víc !!! 
 
Odstartováním na trať měřeného tréninku účastník souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a odpovědnost! 
 

Náhled na mapu :-) 1 Náhled na mapu  

http://www.mapy.cz/s/iCza


 

 

Stavitelé:  Jirka Hejna, jiri.hejna1@seznam.cz, 777 121 739 
Martina Hanzlíčková, anitramka@centrum.cz, 776 724 985 

 
Psychická i fyzická podpora a hlídačka malých orienťáků: Aneta Hejnová 


