
 
 

 
11. Memoriál Alexeje Petroviče Maresjeva 

 
20. 5. 1916 – 19. 5. 2001 

 
k uctění 20. výročí smrti a 105. výročí narození světoznámého válečného letce a 

sovětského hrdiny 
 

pořádá KLádin 
 

4. trénink Pražské MTBO Ligy 
 

datum: čtvrtek 27. 5. 2021 

místo:  Lochkov a okolí 

start:  od 16:00 

terén:  lesní, polní cesty, singlíky, 

kopečky, vesnice, pole, 

silnice 

centrum: plácek vedle dálnice viz 

mapa 

https://mapy.cz/s/raregagafu 

 

 

 

 

mapa:  Meresjevův Okruh  1:15000, E5, formát A4 

trať kříží několikrát místní okresní silnice, při najíždění na ně a křižování buďte 

opatrní!!! 

ražení:  Systém SI air (bezkontaktní). Čipy bude možno zapůjčit, zájemce se napíší do 

poznámky v přihlášce, kontaktní zdarma, bezkontaktní za 50kč. 

Kontroly budou označeny červenobílou výstražnou páskou.  

 
trať:  cca 12km vzdušně, 18km ideálně, 50 min. pro vítěze. Jedna pro všechny, možno 

zkrácení = komu bude chybět kontrola, bude zařazen za posledního se všemi 
kontrolami atd… 

dětská trať: bude přichystaná trať Málčik 0-15 let, terén bezpečný rovinatý, asfalt, polňačky 
systém SI, stejný jako u ligy. Neváhejte, a přivezte sebou i své ratolesti, je 
možnost zápůjčky mapníků Autopilot http://www.mapholders.cz/   
Žádost zapůjčení mapníku uvádějte v poznámce přihlášek. 

přihlášky:  na webu http://www.mtboliga.cz do středy 26. 5. 23:59 poté SMS 607270452 

 

příspěvek 

na mapu:  Liga 80,-  Málčik dobrovolné 

 

https://mapy.cz/s/raregagafu
http://www.mapholders.cz/
http://www.mtboliga.cz/


 
 
 

Jede se podle pravidel MTBO, takže je jízda povolena jen 

po cestách a plochách zakreslených mapovým 

symbolem 839.2 - sjízdná oblast (oranžová). Jinde je 

nutno kolo nést. Pole – žlutá se šedými tečkami je 

zakázané i přebíhat. Zákaz jízdy po „zazmijovaných“ 

silnicích a dálnici, která je pro přehlednost olivovou 

barvou. 

Vše viz ukázka mapy. 

Prezentace, nulování, výdej map a start je cca 50 metrů 

od parkoviště. 

 

           

 

Jedná se o měřený trénink, koná se za plného provozu města, vesnic, silnic, polí a 
příměstského lesa, buďte ohleduplní k obyvatelům i důchodcům s psíky.  
Pořadatel na sebe nebere zodpovědnost za případné škody/újmy způsobené účastníky. Závodí 
se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. Dávejte pozor úplně všude, 
neubližujte chodcům ani motoristům. 
 
Samozřejmě stále platí určitá karanténní opatření, takže je dodržujte a na místě tréninku 
se nezdržujte déle, než je nezbytně nutné. Každý je sám odpovědný za dodržení platných 
opatření proti šíření nemoci Covid19 a to zejména dodržení rozestupů, ochrana 
dýchacích cest, atd. 
 
Přihlášením se na tento trénink každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a 
to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu Pražské MTBO ligy  
 
 
 
a pro neznalé Příběhu opravdového člověka je tu odkaz: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Petrovič_Maresjev 
a doporučuji také shlédnout: 
Díl 1 - film AM http://www.youtube.com/v/oiw7wLueOps?fs=1&hl=cs_CZ 
Díl 2 - přelet AM http://www.youtube.com/v/YrhMsLYKDuI?fs=1&hl=cs_CZ 
Díl 3 - tryzna AM http://www.youtube.com/v/HiGUFeDxYM8?fs=1&hl=cs_CZ 

http://www.mtboliga.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Petrovič_Maresjev
http://www.youtube.com/v/oiw7wLueOps?fs=1&hl=cs_CZ
http://www.youtube.com/v/YrhMsLYKDuI?fs=1&hl=cs_CZ
http://www.youtube.com/v/HiGUFeDxYM8?fs=1&hl=cs_CZ

