
16. trénink Pražské MTBO ligy 2020 

Rozpis 

Pořadatel: Míša a František 

Datum: 8. 10. 2020 (čtvrtek) 

Centrum: Praha 4 – Spořilov, zaparkovaný bydlík 50.0410956N, 14.4845061E 

– křižovatka ulic: Boční I, Jihovýchodní VIII a Jižní III 

(velmi blízko stanice metra Roztyly) 

Prezentace: self-service – s odstupem nahlásíte své jméno, zaplatíte bezkontaktně mobilem nebo 

platební kartou, případně hodíte připravené drobné do krabičky. 

Start: čtvrtek 19:00 – 20:30. vezmete si sami mapu a vystartujete na trať 

kontroly sbíráme od 21.15 bez ohledu na účastníky na trati 

Terén: prvorepublikový saletit s přilehlým lesoparkem 

Mapa: Co-Spořilov, 1:7 500, A4, E 5m 

Upozornění: Trénink se koná za plného provozu městské aglomerace.  

Jedná se o měřený trénink, nikoli oficiální závod, koná se za plného provozu a zcela               

na vlastní nebezpečí účastníků. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škodu a          

újmu způsobenou účastníky / účastníkům. Jede se podle platných pravidel          

MTBO, cyklistická přilba je povinná.  

Přejíždí se silnice Hlavní s velkým H! a ještě jedna hlavní s malým h. Tak opatrně. 

Upozornění extra: V PROSTORU CENTRA MĚJTE ROUŠKU STÁLE NA ÚSTECH! PO DOBU            

TRÉNINKU NEMUSÍTE MÍT NA ČELISTI. ZDRŽUJTE SE CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DOBU A            

PO TRÉNINKU CO NEJRYCHLEJI PRYČ! 

Povinnost: Účastníci musí být osvětleni vpředu i vzadu. 

Ražení: Sportident / bezkontaktní (SIAC). Pokud máte jen kontaktní, tak kontaktně. 

Půjčování SIAC čipu za poplatek 50 Kč. 

Kontroly: reflexní pásek a krabička 

Výsledky: na webu Ligy 

Trať: Délka do 6km (dětská do 3 km) vzdušně. Předpokládaný čas vítěze 30-35 minut.  

Parkování: V ulici Boční I a Jihovýchodní VIII 

Přihlášky: www.mtboliga.cz, do středy 10.00 (barevná mapa zajištěna),  

dohlášky na místě do počtu rezervních map 

Startovné: Vklad 80 Kč (dohlášky na místě 100 Kč), splatné na místě 

Popis situace: Ligu uspořádáme ve standardních mantinelech, jen se v maximální možné míře musíte              

obsloužit sami! Roušku prosím mějte, neberte jako restrikci, ale jako moji osobní prosbu. Jinak si to užijte . 

ředitel hlavní rozhodčí stavitelé 

Míša František Míša a František 

http://www.mtboliga.cz/
http://www.mtboliga.cz/

