
 

Rozpis 8. tréninku Pražské MTBOligy 2022 

Třebotov 
Datum:  Čtvrtek 2.6.2022  

Přihlášky:  Na stránkách www.mtboliga.cz do středy 1.6.2022, 14:00 (později sms 724974301)                                           
chcete-li JUNIORSKOU: zaškrtněte “dětská” + do poznámky napište “juniorská” + 
uhraďte příspěvek na mapu … chcete-li DĚTSKOU: zaškrtněte “dětská” + do poznámky 
nic psát nemusíte (anebo napište “dětská”) + neplaťte příspěvek na mapu 

Centrum:  Třebotov, u dětského hřiště, 49.9739N, 14.2966E, mapa 

Příjezd&Parking: Na kole: doporučeno (lze se přiblížit vlakem) - z Radotína a od severu jakkoli, od jihu (z 
Černošic) použijte pouze vyznačené trasy, tzn. vyhněte se zakázanému prostoru uvnitř                    
Autem: neparkujte naproti restaurace a v ul. Na Šumavě, doporučené parkování např. 
dle mapy, parkujte podle dopravních předpisů a ohleduplně k místním 

Občerstvení:  Restaurace U Růžičků – standardně od 17.h a jen „pivo limo utopenci“, v případě 
většího zájmu mohu objednat větší kapacity paní majitelky, tak kdo máte zájem o teplé 
jídlo, napište do poznámky v přihlášce 

Start:  16:00 – 19:00 

Mapa:  Kulivá babka - Hradinovský kopec, 1:12500, E5, formát A3 oboustranně                
Juniorská 1:12500, E5, formát A3, Dětská 1:10000, E5, formát A4. 

Příspěvek na mapu 80,- Kč, junioři 50,- Kč předem prostřednictvím ligového konta. Na 
místě 100,- kč v hotovosti bez ohledu na trať (omezené množství map). Děti zdarma. 

Vzhledem k tomu že se trénink koná v CHKO a je zde mnoho chráněných území, platí 
zákaz pohybu mimo cesty (cest je dost) + jízda povolena i na plochách zakreslených 
mapovým symbolem 824 Otevřený prostor, jízda povolena (oranžová) 

Trať:  Ligová 12km (vzduch), 17 kontrol. Převýšení bude! Vítěz 60 min. Juniorská, 7km 
(vzduch), 9 kontrol, taky nějaké kopce. Dětská 4km (vzduch), 7 kontrol, rovina.  

Terén:  Les, les, les, občas louka nebo ves. Cesty všech sjízdností. Mírně až velmi kopcovitý.  

Kontroly:  Červenobílá páska  

Ražení:  Systém SI air (bezkontaktní). Možno zapůjčit air čip za 100 Kč, kontaktní zdarma. 

Půjčení mapníků: Možnost zapůjčit mapník Autopilot za 50 Kč, zaškrtněte předem v přihlášce 

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:  Jedná se o měřený trénink ve formě individuální jízdy na kole s mapou, koná se za 
plného provozu vesnice, silnic (!), polí a lesa, jezděte opatrně a chovejte se ohleduplně 
k ostatním návštěvníkům lesa, obyvatelům obcí i lesa a přírodě!     

  Dodržujte pravidla MTBO. Cyklistická přilba povinná.         

                               Odstartováním na trať měřeného tréninku účastník souhlasí se startem na vlastní 
nebezpečí a zodpovědnost, děti startují na plnou zodpovědnost rodičů. Pořadatel na 
sebe nebere zodpovědnost za případné škody/újmy způsobené účastníky.  

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=14.2931473&y=49.9737698&z=16&ut=prezentace%2C%20start&ut=NEPARKOVAT&ut=ob%C4%8Derstven%C3%AD&ut=parking&ut=parking&uc=9g5gMxXOyNTBYaJ1SSg.gXtdLbe3l&ud=49%C2%B058%2726.192%22N%2C%2014%C2%B017%2747.999%22E&ud=Na%20%C5%A0umav%C4%9B%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20Praha-z%C3%A1pad&ud=Hlavn%C3%AD%2089%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20252%2026%2C%20Praha-z%C3%A1pad&ud=Hlavn%C3%AD%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20Praha-z%C3%A1pad&ud=Na%20Vinici%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20Praha-z%C3%A1pad
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.2975996&y=49.9658900&z=15&rc=9glXGxXMFRglyj1XcdOfbMbRtdCW9gkzd3nN&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&ri=117763&ri=&ri=148316&ri=&ri=117679&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=14.2931473&y=49.9737698&z=16&ut=prezentace%2C%20start&ut=NEPARKOVAT&ut=ob%C4%8Derstven%C3%AD&ut=parking&ut=parking&uc=9g5gMxXOyNTBYaJ1SSg.gXtdLbe3l&ud=49%C2%B058%2726.192%22N%2C%2014%C2%B017%2747.999%22E&ud=Na%20%C5%A0umav%C4%9B%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20Praha-z%C3%A1pad&ud=Hlavn%C3%AD%2089%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20252%2026%2C%20Praha-z%C3%A1pad&ud=Hlavn%C3%AD%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20Praha-z%C3%A1pad&ud=Na%20Vinici%2C%20T%C5%99ebotov%2C%20Praha-z%C3%A1pad

