Rozpis 2. tréninku Pražské MTBOligy 2022
Stará Boleslav
Datum:

čtvrtek 28.4.2022

Přihlášky:

Na stránkách www.mtboliga.cz do 27.4.2022, 23:59

Centrum:

Skrytý plácek u nádraží Stará Boleslav (50.2106178N, 14.6916644E), od kasáren na
kraji města Stará Boleslav je to 1km jízdy viz plánek (https://mapy.cz/s/cajutaboga)

Příjezd &
Parking:

autem z Prahy nebo Turnova po D10, exit 14 … lze i na kole – z kraje Prahy cca 16km
na místě se zaparkovat nedá, nejbližší vhodné parkovací plochy jsou parkoviště u
Penny (https://mapy.cz/s/bubepunoto), parkovací místa u ČS RobinOil
(https://mapy.cz/s/hapujoveco), sídliště na okraji Staré Boleslavi, pár míst asi najdete
i v okolí nádraží.

Mapa:

Traťovka sever, formát A3 (měřítko 1:15000)
Příspěvek na mapu 80,- Kč, junioři 50,- Kč prostřednictvím ligového konta.
Na místě 100,- kč v hotovosti bez ohledu na trať (nerozměňujeme).

Start:

vyrazit na trať můžete v čase 16:00 – 19:15 (sběr kontrol začne v 19:30,
západ slunce je ve 20:16), cíl uzavřeme v 20:15

Trať:

Ligová 18km (vzduch), 26 kontrol. Převýšení minimální (úplná placka).
Juniorská, 11km (vzduch), 17 kontrol.
Děti si mohou objet zkrácenou juniorskou trať 6km, 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 100,- Kč (pište do přihlášek, pokud chcete
půjčit čip a jaký).

Terén:

Les, les, les a zase les. Písčitý povrch s pravidelnou sítí cest dobré kvality za každého
počasí. Popadané stromy byly většinou ostraněny, přesto budete muset občas nějaký
objet nebo přeskočit. Komu se líbil terén loni, tak letos je to ještě větší libovka.

Výsledky:

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

Upozornění:

Trénink je ve formě individuální jízdy na kole s mapou ve volné přírodě.

Připravili:

Martin Štěňha & Iva Mědílková

