
6. Memoriál Alexeje Petroviče Maresjeva 

 
20. 5. 1916 – 19. 5. 2001 

 
k uctění 15. výročí smrti a 100. výročí narození světoznámého válečného letce a 

sovětského hrdiny 

 
pořádá KLádin a jeho věrní (sou)družky: 

 

100. jubilejní závod Pražské MTBO Ligy a 2. závod ročníku 2016 
 
 

datum: čtvrtek 28. 4. 2016 

místo: Vítkov, Balkán 

prezentace od 16:00 

start: od 16:00 

terén: městská džungle 

centrum: před restaurací U Bazénu  

https://mapy.cz/s/B8r6    GPS: 50.0938436N, 14.4772422E 

 

mapa: Meresjevův tank 1:10000, E5 

v prostoru je nepřeberné množství schodů, mostů, nadjezdů, podjezdů, podchodů, 

průchodů, tunelů a jiných netypických symbolů. Doporučuji prostudovat zvláštnosti 

v mapovém klíči. 

ražení: systém KP (kleštičky-průkazka) 

 

trať: cca 40 min. pro vítěze. Jedna pro všechny, možno zkrácení = komu bude chybět kontrola, 

bude zařazen za posledního se všemi kontrolami atd… 
 

pro nejmladší kategorii Málčik 0-12 let bude přichystaná dětská trať v okolí shromaždiště 
neváhejte, a přivezte sebou i své ratolesti, je domluvena zápůjčka mapníků Autopilot 
http://www.mapholders.cz/ v ceně startovného. Účast v kategorii Málčik, případně 
zapůjčení mapníku uvádějte v poznámce přihlášek. 

 

přihlášky: na webu http://www.mtboliga.cz do středy 27. 4. poté SMS 607270452 

speciální akce ke 100 jubileu – stý přihlášený závodník dostane speciální odměnu 

 

startovné: 40,- 
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ukázka mapy 

 
 
 
 

 
 
 
 
princip je jednoduchý: 
vše co je značené olivovou barvou: soukromé pozemky, 
dětská hřiště, kynologické cvičiště, silnice, železnice a 
stany bezdomovců – je zakázané vstupovat 
 
 
 
fialovou barvou je značené vše, co závodníkovi pomáhá 
zdolat trať se všemi terčíky a ve zdraví. Tj. kromě 
samotného zákresu trati jsou to závory, padlé stromy, 
schody a jiné překonatelné překážky, dále pak 
jednosměrky, přechody pro chodce a především pak 
průchody a podchody, které jsou klíčové pro zdolání 
zakázaných silnic a železnic. 
 

 
 
Upozornění: Jedná se o měřený trénink, koná se za plného provozu města, parku, 

zahrádkářské kolonie a příměstského lesa, buďte ohleduplní k obyvatelům i 
důchodcům s psíky. 

 
a pro neznalé Příběhu opravdového člověka je tu odkaz: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Petrovič_Maresjev 
a doporučuji také shlédnout: 
Díl 1 - film AM http://www.youtube.com/v/oiw7wLueOps?fs=1&hl=cs_CZ 
Díl 2 - přelet AM http://www.youtube.com/v/YrhMsLYKDuI?fs=1&hl=cs_CZ 
Díl 3 - tryzna AM http://www.youtube.com/v/HiGUFeDxYM8?fs=1&hl=cs_CZ 
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