
Xaverovský háj
Rozpis a pokyny 6. dílu Pražské MTBO ligy 2016

Datum : čtvrtek 26.5.2016 odpoledne

Centrum : lavička na hlavní lesní cestě, cca. 100 m na východ od bývalé hájovny. 
https://mapy.cz/s/GYbk GPS: N 50°5.72605', E 14°36.64697'

Prezence a start : v centru, od 16:00 do 19:00, jak kdo přijde, tak jede.

Terén : rovinatý až lehce zvlněný. Z části příměstský les, který je ve své západní polovině 
značně zarostlý, s cestami rozdílné kvality, občas vylepšenými padlým stromem, z 
části louky, remízky a přilehlá zástavba.

Mapa : zcela nová mapa pro MTBO „Xaverovský háj “ 1:10000, ekv. 2,5 m, stav květen 2016.
Pro standardní ligovou trať bude formát mapy A3, pro dětskou trať A4, nebo A5.
Les je z části značně zarostlý chaotickou náletovou vegetací, takže hranice mezi 
„bílým“ a „zeleným“ lesem je v reálu dost nejasná. Některé louky jsou v mapě kresleny 
symbolem 839,2 sjízdná oblast (oranžová barva). Po těchto plochách je možno jezdit.
 

Upozorn ění : v lese se pohybuje velké množství cyklistů, běžců, jezdců na koních a pejskařů, takže 
jezděte velmi opatrně. Jízda je povolena  jen po cestách a silnicích.
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, s čímž souhlasí svou 
prezentací.

Ražení : průjezd kontrolami se bude značit voskovkami  do papírových průkazek (olepujte 
pouze nepotištěnou stranu). Kontroly budou označeny červenobílou výstražnou 
páskou, na které budou čísla. V průkazce je nutné označit průjezd kontrolou do políčka
se stejným číslem jako má kontrola.

Trať : ligová tra ť: reálná délka cca. 14 km, cca. 23 kontrol, předpokl. čas vítěze cca. 50 min.
dětská tra ť:  reálná délka cca. 4 km, cca. 8 kontrol.
Pro obě trati možnost zkrácení.

Přihlášky : do středy 25.5. 2016 12:00, na webu Pražské MTBO ligy : 
http://www.mtboliga.cz/registrace/06zavod/

Startovné : 50,-Kč, děti 20,-Kč, na místě jen omezený počet map

Výsledky : na webu Pražské MTBO ligy.

Občerstvení : omezené množství lahváčů a limonády

Doprava : na kole : možno metrem B na konečnou Černý Most, poté po vlastní ose cca 4 km  
zhruba takto https://mapy.cz/s/GY7T .

vlakem : ze stanice Praha-Horní Počernice (trať 231), potom 2,5km na jih.
ze stanice Praha-Běchovice (trať 011), potom 3km na sever.

Parkování : u koupaliště, viz. mapka

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



 


