Rozpis Ládví
18. trénink Pražské MTBO ligy 2022
Pořadatel:

Dana a Mirek Rypáčkovi

Datum:

čtvrtek 6.10.2022

Přihlášky:

Na stránkách www.mtboliga.cz do 5.10.2022 do 23:00 hod.
Případné dohlášky na tel. 608 313 138

Centrum:

Na parkovišti u Kobyliské střelnice https://mapy.cz/s/lehegecuga (50.1318678N, 14.4617717E )

Příjezd:

Nejlépe na kole výhradně z metra Kobylisy (1,2 km). Z metra Ládví byste jeli přes zakázaný prostor.

Parkování:

Všude v okolí jsou modré zóny, tudíž doporučuji přijet metrem nebo zaparkovat u PENNY u
Vozovny Kobylisy https://mapy.cz/s/fumovelano

Startovné:

Ligové startovné 80 Kč, junioři 50 Kč, kategorie malé děti není. Juniory hlaste do přihlášky
jako děti.
Platba přes konto MTBOligy (https://www.mtboliga.cz/posts/62) nebo na místě 100 Kč
v hotovosti!

Čas Startu:

19:30 do 20:30, sběr kontrol začne ve 21:15. Start posunut na 19:30 z důvodu menšího počtu lidí
pohybujících se po sídlišti a opravdu už bude tma pro všechny.

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), min 2ks, objednávejte v přihlášce.
Mapa:

OB mapa Kobyliská střelnice 1:5 000, e = 5 m, formát A4 + MTBO mapa Ládví 1:5 000
V mapě bude použita mapová značka „sjízdná oblast“ žluto-oranžová a to pouze v okolí kontrol.
Jinde kolo noste!

První část mapy bude mapa na OB, tzn. že všechno, co je asfalt je světle hnědé a co není asfalt bude značeno
černě jako pěšina, světle zelené je les s kolem průběžný, tmavě zelené s kolem neprolezete. Druhá, menší část
mapy bude pro MTBO

Terén:

Sídliště

Trať:

Něco kolem 5-6 km vzduchem. Junioři tak 3 km vzduchem.

Výsledky:

na webu ligy

Upozornění:

Jedná se o měřený trénink. Buďte ohleduplní k obyvatelům, dětem i pejskařům. POHYBUJETE SE
NA SÍDLIŠTI!

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

