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Rozpis „Mistrovského dne“ zakončení jarní části Pražské MTBO Ligy 

 8. (MIDDLE) a 9. (SPRINT) závod ročníku 2020 

Pořadatel : SKOB Slaný 

Datum:  čtvrtek 25. 6. 2020 

Přihlášky: Na stránkách www.mtboliga.cz do 22.6.2020. Přihláška bez poznámky předpokládá 

účast na obou závodech (MIDDLE  + SPRINT), požadavky na tratě JUNIOR, DĚTSKÁ, případně jen jednu 

z hlavních tratí, či jiné kombinace pište do poznámky.  Pozdější změny na petrsv@email.cz.  

Centrum: Prostranství u bývalé restaurace, SZ okraj obce Drnek  -  50.1968583N, 13.9701722E 

Příjezd:  D6 exit 25, Kačice, vlakem tamtéž (5km), případně žst. Kladno (14km). Rozměrnější 

vozidla parkujte v obci Kačice (doporučujeme místní vyhlášenou prodejnu zmrzliny) a rozjeďte se po 

silnici přes Novou Studnici. Nevjíždějte do lesa - prostor závodu. V obci Drnek parkujte ohleduplně 

k domorodcům, vesnice je malá a místo je omezené. Neparkujte přímo u centra a startu. 

Mapa:  Drnek MTBO, ISMTBOM 2010, revize červen 2020 – původní mapy (Srnčák, Muničák, 

Rakeťáci, Srnčí studánka, Humniště). 

Terén:  Hospodářské lesy na plošině se strmými zářezy vodních toků, nadmořská výška 350 – 

430 m. Bývalé vojenské prostory s částečně asfaltovými cestami a umělými terénními tvary, silnice a 

lesní cesty různé kvality a podkladu, občas i velmi kořenité, případně s podrostem.  

Start:  Na krabičku v centru od 16:00 do 20:30 (stahování kontrol v 21:00), pořadí absolvování 

závodních tratí je libovolné. Jezdci podobné výkonnosti respektujte přiměřený startovní interval. 

 

Tratě JUNIOR a DĚTSKÁ (několik kontrol je shodných) jsou celé pouze v přilehlém lese, bez přejíždění 

silnic, vhodné i pro menší děti, případně s doprovodem. Pro zdatnější je možná i kombinace tratí 

JUNIOR a SPRINT. Obě hlavní tratě kříží a částečně využívají místní okresní silnice - v mapách označeno 

vykřičníky - buďte opatrní a dodržujte dopravní předpisy!  

Vklad:  Na místě 100Kč/trať, JUNIOR/DĚTSKÁ dobrovolný. Zvýhodněný vklad 150Kč pro 

přihlášené v řádném termínu na obě hlavní tratě.  

Kontroly: Červenobílé lampiony, SI krabičky v bezkontaktním režimu SIAC. 

  

Parametry 
tratí: 

Měřítko 
mapy 

Formát 
mapy 

Vzdušně Převýšení Kontrol Odhad 
času vítěze 

Vzdálenost 
cíle z centra 

SPRINT 1:  7 500 A4 5,9 km 70m 19 20-25 min 1.6km 

MIDDLE 1:10 000 B4 10,1 km 100m 16 50-55 min 1.5km  

JUNIOR 1: 7 500 A4L 4,3 km 10m 8 30 min 100m  

DĚTSKÁ 1: 7 500 A4L 2,7 km 5m 7 20 min 100m  

http://www.mtboliga.cz/
http://zmrzlina-2ad.cz/
https://mapy.orientacnisporty.cz/?locale=cs&z=14&lat=50.19301208070221&lng=13.974124100960207&m=SHC
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Ražení:   Elektronické – SportIdent.  Čísla čipů uvádějte v přihlášce, stejně tak požadavky 

na zapůjčení. Zapůjčení kontaktního čipu pro registrované členy MTBO ligy zdarma, pro neregistrované 

účastníky oproti záloze 1000,-. Zapůjčení SIAC čipu za poplatek 50,- (pro neregistrované účastníky 

záloha 1500,-). K dispozici k zapůjčení mapník Autopilot (50 Kč). 

Výsledky:  On-line v centru, následně na webu ligy. 

Mytí kol:  V jednání. 

Občerstvení:  V jednání, jinak vlastní, případně nejbližší restaurace v obci Kačice nebo 

Hradečno. 

Ředitelka:  Helena Zemková  

Stavitel a rozhodčí:  Petr Svoboda 

Protesty:   Vaše názory jsou vítány, ale nemusí být akceptovány. 

Poděkování:  Akce se koná s laskavým svolením státního podniku Vojenské lesy a statky ČR a 

Obecního úřadu Drnek. Děkujeme klubům SKL a DKL za laskavé zapůjčení mapových podkladů. 

Upozornění:   Jedná se o měřené tréninky za plného provozu v lese a na veřejných 

komunikacích. Buďte ohleduplní k místním obyvatelům, dětským účastníkům a sobě navzájem.  

Dodržujte platná hygienická nařízení vlády. Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí, s čímž souhlasí 

svou prezentací. Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody/újmy způsobené 

účastníky. Jezdí se pouze po cestách vyznačených v mapě, jinde je povinností kolo nést. Dodržujte 

pravidla a desatero MTBO. Cyklistická přilba je povinná. Dávejte pozor úplně všude, neubližujte 

chodcům ani motoristům. 

http://www.mtbo.cz/sekce/dokumenty/-2020/pravidla_mtbo_v2020.pdf
http://www.mtbo.cz/co-je-mtbo/desatero-jak-na-to/

