
12. Memoriál APM
pořádá KLádin

7. trénink Pražské MTBO Ligy
datum: čtvrtek 26. 5. 2022
místo: Dobřichovice
start: od 16:00
terén: Brdský hřeben, cesty všech sjízdností, singlíky
centrum: terasa před Restaurací Jez Dobřichovice viz mapa

https://mapy.cz/s/cojuporumo
přijeďte po cyklostezce podél Berounky nebo vlakem, kdo bude chtít autem, 
zaparkujete u nádraží nebo za řekou ve vsi, přímo v campu je místa málo.

mapa: Meresjevův HVIZDinec  
1:10000, E5, formát A3
trať kříží železniční trať, která lze podjet na
dvou místech – tunýlkem nebo podjezdem
kde využívejte chodníku, neboť tam je dost
vysoká frekvence aut.
Bude použita značka pro singl-trail (černo-
šedá), tratě je budou částečně využívat, ale
pouze ty jednodušší pasáže. Viz ukázky

ražení: Systém SI air (bezkontaktní). Čipy bude možno zapůjčit, zájemce se napíší do 
poznámky v přihlášce, kontaktní zdarma, bezkontaktní za 100kč.
Kontroly budou označeny červenobílou výstražnou páskou. 

trať: cca 10km vzdušně, 15km ideálně, 50 min. pro vítěze. Až na jeden postup 
většinou po rovině nebo z kopce. Jedna pro všechny, možno zkrácení = komu 
bude chybět kontrola, bude zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…

juniorská trať: o něco kratší, ale zadarmo to také nebude.

dětská trať: bude přichystaná trať Málčik, 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 25. 5. 23:59 poté SMS 607270452

příspěvek
na mapu: Liga 80,-  Juniorská 50,- Málčik dobrovolné

http://www.mtboliga.cz/
http://www.mapholders.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.
Vše viz ukázka mapy.

         

Jedná se o měřený trénink, koná se za plného provozu vesnice, silnic, polí a lesa, buďte 
ohleduplní k obyvatelům rybářům 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.

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.youtube.com/v/HiGUFeDxYM8?fs=1&hl=cs_CZ
http://www.youtube.com/v/YrhMsLYKDuI?fs=1&hl=cs_CZ
http://www.youtube.com/v/oiw7wLueOps?fs=1&hl=cs_CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Petrovi%C4%8D_Maresjev
http://www.mtboliga.cz/

