Rozpis 1. tréninku Pražské MTBOligy 2021
Stará Boleslav
Jedná se individuální a neorganizovaný mapový trénink v okolí Staré Boleslavi. Neporušujte svým
chováním zákony a aktuálně platná vládní nařízení.
Datum:

čtvrtek 6.5.2021

Přihlášky:

Na stránkách www.mtboliga.cz do 5.5.2021, 23:59

Centrum:

louka v blízkosti Jaselských kasáren (50.2065289N, 14.6798522E), bod C … prostor tréninku je
severně od centra, přijíždějte z jihu (v červeně označené oblasti probíhá výstavba RD)

Příjezd &
Parking:

autem z Prahy pod D10, exit 14 … pak dle šipek viz obr., lze i na kole – z kraje Prahy cca 16km
parkujte na ploše JV u kasáren, omezeně lze na louce u centra, neomezeně mezi vilkami jižně
od centra; neparkujte na cestě jižně od kasáren (mezi P a C) je tam zákaz zastavení, nicméně
projet se tam autem i na kole bez problémů dá (prašná panelka), na místě lze zaparkovat, ale
pokud bude na louce stát 20 aut, bude to trošku nápadné
pokud přijedete z jiných směrů doporučujeme stejně využít dálnici D10, je to nejjednodušší;
silnice od Mělníka je uzavřená, do Staré Boleslavi neprojedete!

Mapa:

Traťovka, formát A4 oboustranná (měřítko 1:15000)
Příspěvek na mapu 80,- Kč (děti 10,- Kč) prostřednictvím ligového konta (info jak to funguje
v článku: Platební systém ligy. K čemu to je a jak to funguje?).
Na místě 100,- kč v hotovosti (nerozměňujeme).

Start:

trénink bude připraven v čase 15:30 – 20:00 (sběr kontrol začne v 19:30)

Trať:

Elitní Middlík, 14km (vzduch), 24 kontrol. Převýšení minimální (skoro úplná placka).
Dětská, 4km (vzduch), 8 kontrol.

Kontroly:

Červenobílá páska (je málo listí, lampiony by byly moc vidět, je to trénink)

Ražení:

SportIdent v bezkontaktním režimu (20-40cm), lze razit i kontaktně. Zapůjčení kontaktního
čipu zdarma, Air+ čipu za 50,- Kč (pište do přihlášek, pokud chcete půjčit čip a jaký).

Terén:

Les, les, les, louka a neudržovaný otevřený prostor. Písčitý povrch s hustou sítí cest vesměs
dobré kvality.

Výsledky:

Online v centru, na webu ligy. Účastníci budou ve výsledcích seřazeni dle počtu oražených
kontrol (sestupně) a dále dle dosaženého času (vzestupně).

Děti:

v centru spousty volné plochy a krásné hromady písku na hraní 😉

Upozornění:

Trénink je ve formě individuální jízdy na kole s mapou ve volné přírodě. Na místě se
nezdržujte déle, než je nutné (odběr mapy, vyčtení čipu). Každý je sám odpovědný za
dodržení platných opatření proti šíření nemoci Covid19 a to zejména dodržení rozestupů,
ochrana dýchacích cest, atd).

Připravili:

Martin Štěňha & Iva Mědílková

