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8. závod Pražské MTBO Ligy 2010 
 

SPRINT DVOJIC S HROMADNÝM STARTEM 
 

Datum: Středa 18.8.2010 odpoledne 

Pořadatel: Kouřa a jeho kolaboranti  

Centrum: Fotbalové hřiště TJ Sokol Statenice (centrum na přilehlém parkovišti) 

GPS: 50°8'18.984"N, 14°18'45.383"E 

Občerstvení ve fotbalové hospůdce – pivo, limo, klobásy, utopenci, hermelín…   

Parkování na polovině fotbalového parkoviště (druhá polovina bude využita pro závod)   

K dispozici zastřešená terasa místní tribuny s posezením. 

Popis 
závodu: 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštnosti 
závodu: 

 

 

 

Upozornění:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie:  

Mapa: 

Prezentace: 

Startovné: 

Přihlášky:  

 

Výsledky: 

 

Orientační závod dvojic s hromadným startem a převážně pevným pořadím kontrol                  
(první část po startu řešena shlukem 5ti kontrol s možností zvolit vlastní pořadí). 

 Systém závodu obdobný jako sprint dvojic na běžkách: první z dvojice vyráží na první úsek 
(mapa A), po příjezdu předává pomyslnou štafetu druhému (nikoliv mapu, ta mu zůstává), 
druhý vyráží, bere si svoji mapu (taktéž mapa A) po příjezdu druhého opět vyráží první – bere 
mapu B – po jeho příjezdu vyráží opět druhý z dvojice (mapa B) a následně po jeho dojezdu 
je určeno cílové pořadí dvojice případně jejich celkový čas. 

Pro ty kdo vyloženě nechce jet ve dvojici (nemá s kým, nechce se domlouvat..) nebo neví 
jestli mu to ve středu časově vyjde – bude umožněn individuální start v libovolném čase jak 
přijde. Pořadí a body do žebříčku pak získá za poslední umístivší se dvojicí dále.   
 

Závod se jede s hromadným startem – start hlavní vlny 17:30 (výklad tratí a předávky 17:20) 
(vlna pro dvojice které nemohou/nestihnou dřív 18:00 – ovšem už s rizikem dojezdu za šera!)  

Výsledky závodu vzniknou pořadím dojezdu dvojic. Do žebříčku ligy obdrží každý závodník 
počet bodů, které dvojice získá dle systému hodnocení ligy.  Ligový ženský koeficient se 
použije pouze pro dvojice žena, žena a pro takové smíšené dvojice kde žena je v aktuálním 
žebříčku ligy výše, než muž z její dvojice  Koeficient se uplatní na celkový čas dvojice. 

Závod se jede s ABSOLUTNÍM ZÁKAZEM POHYBU MIMO CESTY!  (ANI PŘEBĚHY!) 

Pořadatel sice v lese nebude, ale spoléhá na Fair Play + na teplé bonzy z řad závodníků  

Závod bude testovat nový druh papírového lampionu. Ražení bude klasické (tj. otisk kleští do 
průkazky, kterou obdržíte při prezentaci) 

Závod tomu říkáme ze srandy, ve skutečnosti jde o obyčejný a ryze neoficiální trénink… 

Přesto: Cyklistická helma je povinná a platí obecná pravidla MTBO. 

Po startu a před cílem je přejezd silnice, bude tam pořadatel, přesto zde buďte opatrní! 

V lese je běžný provoz – pejskaři sice spíš né, ale místo nich možná koně! (NA TY POZOR!) 
Les taky využívá dost bikerů většinou však výhradně na cyklotrase, která přes něj vede… 
Uprostřed lesa aktuálně probíhá těžba dřeva – trať závodu tam nevede… 
 

Jedna společná bez ohledu na složení dvojice 

Juliána MTBO , stav červenec 2010, měřítko 1:7500, E 5m, formát A4 (nebude vodovzdorná) 

V centru závodu od 16:00 do 16:45 (kdo můžete dřív, nenechte to prosím na poslední chvíli) 

100,- Kč za dvojici (..tím že budou 2 mapy pro každého v ceně tisku cca 12 – 18 Kč/kus) 

Do půlnoci z 16. na 17. Srpna  e-mailem na mtboliga(zavináč)centrum.cz 

Uveďte jméno a příjmení obou z dvojice!  (zkusíme průběžně zveřejňovat seznam na webu..) 

Budou vidět hned   + vyhlášení v zápětí + celkové s body na webu ligy 

 



 

Tratě:  

 

Mapa A: Délka cca 5 km, 10 kontrol. Rychlý čas 20min – ostatní v čase 30-40min 

Kontroly 2,3,4,5,6 zobrazeny jako shluk s možností určit si vlastní pořadí sběru, poté 
pokračování na 7 a dále… 

Mapa B:  Délka cca 8 km, 10 kontrol. Rychlý čas 30min – ostatní v časech 40 – 60min    

Kontroly na mapě B číslovány od č.11, 12,13 atd. až 20. (stejně tak v terénu) 

Tratě nejsou nijak farstovány. Výdej map bude převážně samoobslužný. Mapy budou 
pověšeny jako prádlo na šňůře a na lícové straně budou mít velké A nebo B. Každý závodník 
je zodpovědný za to že si v prvním i druhém kole vezme správnou mapu!  

Dvojice, která nedodrží pořadí závodu A,A,B,B bude diskvalifikována! 

 

Doporučená 
doprava: 

Na Kolech různé možnosti například: 

- Z kulaťáku v Dejvicích (od metra) přes Lesopark Šárka na Horoměřice (nebo na Přední 
Kopaninu) a přes Juliánu (prostor závodu) sjezd do Statenic…  

- Nebo z Holešovické Stromovky, případně z Tróje po levém břehu Vltavy po cyklostezce 
do Roztok a odtud cyklostezkou údolím Únětického potoka přes Únětice a Černý Vůl do 
Statenic   

 Autem:   

- Od SZ kolem letiště Ruzyně po R7 exit 4 Tuchoměřice a Statenice 

- Z Centra do Dejvic na kulták, přes Podbabu na Suchdol, na Černý Vůl, zde prudce 
doleva na Statenice 

   

Kontakt: mtboliga(zavináč)centrum.cz,  nebo Honza Kouřimský  608 011 366  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


