Rozpis Draháň
5. trénink Pražské MTBO ligy 2022
Pořadatel:

Dana a Mirek Rypáčkovi

Datum:

čtvrtek 12.5.2022

Přihlášky:

Na stránkách www.mtboliga.cz do 11.5.2022 do 17:00 hod.
Případné dohlášky/odhlášky na tel. 608 313 138

Centrum:

Na Bíleneckém náměstí v Dolních Chabrech https://mapy.cz/s/ferusagehu nebo v případě deště
tamtéž, ale v hospodě U Míšků. Dejte si po závodě alespoň jedno Únětické pivo za 35Kč, mají ho
výborné. Stejně tak stojí za to jejich buřt guláš.

Příjezd:

Nejlépe na kole z metra Kobylisy (3,5 km). Pokud přijedete od Vltavy, je zákaz použít Draháňské
údolí, použijte silnici do Brnek nebo do Bohnic.

Parkování:

Kdekoli v Chabrech v červeně vyznačeném prostoru.

Startovné:

Ligové startovné 80 Kč, junioři 50 Kč, děti zdarma.
Platba přes konto MTBOligy (https://www.mtboliga.cz/posts/62) nebo na místě 100 Kč
v hotovosti!

Čas Startu:

16:00 do 18:30, sběr kontrol začne v 19:00. Uzavření cíle 20:00.

Kontroly:

Značení kontrol červenobílou páskou, na mapě bude číslo kontroly a číslo SI krabičky.

Ražení:

Ražení bezkontaktně SIAC čipem, nebo kontaktně SI čipem. 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 Kč. Zapůjčení SIAC Air+ čipu za poplatek 100,- (pro neregistrované
účastníky záloha 1500 Kč).
K dispozici bude k zapůjčení mapník (50 Kč), objednávejte v přihlášce.

Mapa:

Drahaňské údolí 1:8 500, e = 5 m, formát A3
V mapě bude použita mapová značka „sjízdná oblast“ – žluto-oranžová barva.

Terén:

Lesy, svahy, louky.

Trať:

10 km vzdušně (čas vítěze 40-45minut?), juniorská trať 6 km.
Dětská trať bude, ale…. tento týden mi do trati najely bagry, budují tam hluboké příkopy a cesta
je uzavřena. Trošku mi hodily vidle do připravených tratí. Kategorie děti bude, ale bude to
zkrácená juniorská, čili mapově neodpovídající kategorii děti. Doporučuji tedy dítě+doprovod.
Doufám, že do čtvrtka nerozkopou i tu hlavní cestu.

Výsledky:

on-line v centru, na webu ligy

Upozornění:

Jedná se o měřený trénink. Buďte ohleduplní k obyvatelům, dětem i pejskařům.

Bude použita mapová značka průjezdná oblast vyznačená oranžově na mapě, kde lze
jezdit i mimo cesty. Jezdí se podle pravidel MTBO, kolo se musí mimo cesty pouze nosit!
Pořadatel na sebe nebere zodpovědnost za případné škody/újmy způsobené účastníky. Závodí se
podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. Voz u sebe mobilní telefon, může

tobě, nebo ostatním v nouzi pomoci.
Protesty:

Vaše názory jsou vítány, ale nemusí být akceptovány

Těší se na vás Dana a Mirek Rypáčkovi

