
 

Rozpis Bohnice 
 

13. trénink Pražské MTBO ligy 2021 
 
 
Pořadatel: Dana a Mirek Rypáčkovi 
 
Datum:  čtvrtek 30.9.2021 
  
Přihlášky:  Na stránkách www.mtboliga.cz do 29.9.2021 do 23:00 hod. Případné dohlášky na tel. 608 313 138 
 
Centrum:  altánek kousek od Hřbitova bláznů https://mapy.cz/s/katokekupu (50.1381842N, 14.4081783E),  
 
Příjezd:  Nejlépe na kole, z metra Kobylisy (5km). Pokud přijedete od Vltavy, použijte asfaltovou silnici 

Bohnická od Zámků k Bohnické léčebně. 
 
Parkování:  Je k dispozici parkovací plocha u léčebny P1, malé parkoviště P2 u hřbitova + několik rozšíření 

v ulici u Draháně P3, případně parkovací pruh v ulici Ústavní https://mapy.cz/s/bezohereto . 
Nezajíždějte na cesty označené křížkem. 

 
  
 

 
 
 
 
Startovné:  Příspěvek na mapu je 80,-Kč prostřednictvím ligového konta (info jak funguje konto). Na místě 

100,- Kč v hotovosti. Děti dobrovolné. 
 
Čas Startu:  15:30 do 18:00, slunce zapadá v 18:44 (kontroly sbíráme od 18:45), počítejte s tím, že v lese už 

kolem 18:30 bude špatně vidět na mapu.  
 
Kontroly:  Fáborky (mlíka – nebudou červenobílá) + krabičky   
 



Ražení:  Elektronické – SportIdent. Bezkontaktní ražení SIAC. Čísla čipů pište do přihlášky, stejně tak 
požadavky na půjčení. 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), objednávejte v přihlášce. 

 
Mapa:   Bohnice 1:10 000, e = 5 m, formát A4 
 
Terén:   Lesy, svahy, louky.  
 
Trať:   8 km vzdušně 17 kontrol, čas vítěze 30-35 minut + dětská trať 3 km. Závod je krátký, takže pokud 

máte doma juniora, který si chce zkusit dospělou trať, má ideální příležitost. Přejíždí se jen jedna 
silnice, kde je malý provoz. 

 
Výsledky:  on-line v centru, na webu ligy  
 
Upozornění:  Jedná se o měřený trénink. Buďte ohleduplní k obyvatelům, dětem i pejskařům.  
 

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. 

 
Protesty:  Vaše názory jsou vítány, ale nemusí být akceptovány  
 

Těší se na vás Dana a Mirek Rypáčkovi 

 


