
 

DOBEŠKA 2017 
 

 

 

Rozpis a pokyny setkání příznivců  MTBO Pražské ligy 
 

Datum: 05. 10. 2017, 15:00h – 20:00  (je to čtvrtek) 
 

Start a cíl: Zemský pivovar Braník https://mapy.cz/s/23uOB ; 50.0365431N, 14.4121181E; 
www.zemskypivovar.cz 

 

Prezence: v prostorách startu a cíle (viz výše) od 14:00h – 19:00h, jak kdo přijede, tak jede, tma bude kolem 
18:32h (západ slunce) 

Terén:  silničky, chodníky a cestičky v okolí Braníka, Dobešky, Krče, doporučení přední blikna, zadní 
červená lucerna a čelovka s sebou. Jede se za plného provozu, i když trať i kontroly v méně 
exponovaných místech, ale pár automobilů, lidí a čoklů přec jen potkáte. 

Trať: trať – několikero kopečků a výjezd z Braníka na Dobešku, reálná délka cca 8 km, čas vítěze cca 30 
min,     pevné pořadí kontrol, pro dítka nic nechystám, i když v prostoru startu a cíle je plácek na 
hraní pro děti. 

Mapa: mapa pro MTBO měřítko cca 1:6 000, EKV. 2, mapa bez vodovzdorné úpravy 

Ražení:  kontroly fábory + kleště (podlepovat lze obě strany průkazky), start a cíl krabičky, do přihlášky 
uvést číslo svého čipu, několikero čipů bude možnost vypůjčit u startu, ale bez záruk, bude i ruční 
časomíra (hodiny) 

Upozornění: automobilový provoz je v Práglu všudypřítomný, avšak je potřeba brát ohled na přejezdy místních 
komunikací, cyklostezek, na místní obyvatele osad. Veškerá rizika a o dp o v ěd n o st pa d a j í n a 
samotného jezdce či běžce.  

 

Přihlášky: do středy 05. 10. 2017 12:00h, na závodním webu MTBO Pražské ligy (nezapomeňte na číslo čipu 
do poznámky) http://www.mtboliga.cz/zavody/   

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

Výsledky: na závodním webu, na místě závodu předběžné výsledky 

Mytí kol: zkusím zajistit kbelík a košťátko (vzetí do vlaku, na automobilové nosiče apod.), ne mytí 
zaolejovaných částí kol apod. 

Občerstvení: Zemský pivovar (odkaz viz výše) 
Doprava: autem parkování  https://mapy.cz/s/23uUa ; na kole od Práglu cyklostezka Podolí - Braník 

 

Stížnosti: malé  stížnosti  2x  pivo;  střední  stížnosti  2x  rum  s  CocaColou;  velké  stížnosti  3x  rum    s 
CocaColou; bez záruk na zdárné vyřešení stížností 

Ředitel závodu, stavitel trati, kartograf, pořadatel a rozhodčí  : 
 

Jaroslav Klíma; +420 725 648 352; info@jaroslavklima.eu 
 

  

© JAROSLAV KLÍMA 

 

 

https://mapy.cz/s/23uOB
http://www.zemskypivovar.cz/
http://www.mtboliga.cz/zavody/
https://mapy.cz/s/23uUa
mailto:info@jaroslavklima.eu
http://www.jaroslavklima.eu/

	Start a cíl: Zemský pivovar Braník https://mapy.cz/s/23uOB ; 50.0365431N, 14.4121181E; www.zemskypivovar.cz
	Ředitel závodu, stavitel trati, kartograf, pořadatel a rozhodčí :

