
Rozpis MTBO bezkontaktního tréninku v út. 18. 5. 2021 

 

   Bude použito elektronické ražení kontrol. Není započítán do MTBOligy!                                                                                                    

Kdy a kde: 
 
      
                       
 
Prezentace a start: 
      
 
 
 
 
Typ závodu: 
        
                           
 
 
 
 
 
 
Terén, mapa, ražení: 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
 
 
Služby: 
 
 
Přihlášky: 
 
 
 
 
Startovné: 
 
 
 

Úterý 18. 5. 2021  
Parkoviště u pivovaru Spojovna, 
Praha-Kunratice, U Kunratického lesa 1801 
https://mapy.cz/s/jufehabesa  N 50°1.20555', E 14°29.97042' 
                                                                   
V rozestupech po jednom účastníkovi od 17:00 do 19:00h., startujete, jak kdo 
přijdete. Vynulujete a otestujete si elektronický čip, pak dostanete mapu a 
orazíte si startovní kontrolu, čímž spustíte měřený čas. 
O výklad trati a vysvětlení pravidel a mapy pro nováčky lze požádat před 
startem. 
 
MTBO s volným pořadím 23 bodovaných kontrol a časovým limitem 1h. 
Kontroly jsou za 10, 20 a 30 bodů. Rozlišení kontrol bude napsáno na mapě. 
Za dojetí po limitu bude odečteno 5 bodů za každou započatou minutu přes  
hodinu. 
Zvítězí ten, kdo bude mít více bodů a při shodě i lepší čas než soupeři. Výsledky 
a vyhlášení po dojetí posledního účastníka asi ve 20 h. a další den na webu. 
Trať lze běžet i bez kola.  
Co je MTBO najdete na: http://www.mtbo.cz/co-je-mtbo/ 
 
Areál vysokoškolských kolejí, zahrádkářská kolonie, les s hlubokým údolím, 
průjezdné louky.  
Mapa MTBO speciálka (ukázka nahoře) – Od Hrádku k Šeberáku – 1 : 7 500 pro 
MTBO E 5m, stav 2021 velikost A4.  
Po loukách (na mapě tmavě žlutá) je jízda dovolena i mimo cesty. Jinak mimo 
cesty kolo noste! 
Na kontrolách bude elektronické ražení a červenobílá páska. Razit lze 
bezdotykově čipem SIAC na 20 cm, nebo SI čipem zasunutím do díry. Po 
oražení cíle si přijďte vyčíst čip k pořadateli, jinak nebudete ve výsledcích!  
  
Dodržujte aktuální vládní omezení! Pojedete neorganizovaně a na vlastní 
nebezpečí za běžného silničního provozu! 

Předběžné výsledky     
  Zapůjčení elektronického čipu a mapníku na řidítka uvádějte v přihlášce.  
  Úschova věcí. Občerstvení v pivovaru. https://mapy.cz/s/jufehabesa 
 
 Přes formulář: 
 https://www.mtboliga.cz/events/2021-sporitelni-scorelauf-praha-kunratice 
 do 12 h. v pondělí 17.5.2021.  
  Pozdější dohlášky a na místě budou jen omezené, než dojdou vytištěné mapy.  
 
Členové spořitelního klubu zdarma, ostatní 40,- buď na místě, nebo přes konto 
MTBOligy. Půjčovné mapníků je za 50,- a půjčovné SIAC čipů je za 50,- + záloha. 

Těšíme se na vás 
Příba a spol. 
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