
Rozpis 3. závodu Pražské MTBO ligy 2018 
Pořadatel:  Míša a František 

Datum:  26. 4. 2018 (čtvrtek) 

Centrum:  Praha – Krčák (Kunratický háj), Velký altán (ten u Gizely), 50.0295414N, 14.4779497E 
Příjezd:  Nejlépe od Chodova, pokud jedete z jiné strany, tak využijte pouze hlavních cest a příliš 

se nerozhlížejte 8-O 
Prezentace:  V altánu 

Start:   čtvrtek 16:00 – 19:00 (pravděpodobně ale někde zatmíte)… jak kdo přijde, tak vyrazí, 
kdo přijde později, může vyrazit s čelovkou sbírat 

Vzdálenosti: Centrum – parkoviště: 300 – 1000 m  
                       Centrum – cíl: 0 m 
                       Centrum – start 0 m               

Terén: Příměstský les s nekonečným množstvím neustále migrujících cest a pěšinek, žádná 
rovinka  

Mapa:  Krčák celý 1:10 000, E 5m (otočeno o 45° na A4) 

Upozornění: Závod se koná za plného provozu příměstského lesa a města, buďte ohleduplní 
k obyvatelům, pejskařům, běžcům a cyklistům bez mapníku.  

Ražení: kleštičky a mlíko 

Výsledky:  předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky na webu Ligy 

Trať:  shluky kontrol – free order, tj. trať je rozčleněna do 4 sektorů (shluků), v rámci kterých 
můžete sbírat kontroly v libovolném pořadí, ale shluky musíte posbírat v daném 
pořadí. Shluky jsou dány do kruhu a kód kontroly vždy začíná číslicí s pořadím shluku 
(tedy nejdříve 11-14, pak 21-25 atd.) 

 cca 10 km vzdušně. Jedna pro všechny, možno zkrácení = komu bude chybět kontrola, 
bude zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…  

 Předpokládaný čas vítěze 50 - 55 minut. 

Kids Open – trať pro děti trať pro děti, pevné pořadí kontrol, bez fáborků, cca 3-4km 

Bejby, odraž se trať pro nejmenší, fáborky, cca 1,5km  

Parkování:  Parkoviště v dohledu není, na sídlišti to je dost mizerné, nejblížší jistota je OC Chodov 

Stravování:  Bufet ve Srubu Gizela 

První pomoc: Volejte 112 

Protesty:  písemně Míše s vkladem 200 Kč (návratnost nulová) 

Přihlášky: formulář na www.mtboliga.cz, 602 889 515 (v krajním případě a raději SMS). Termín: 
středa 10.00 (barevná mapa zajištěna), zbytek na místě do počtu rezervních nebo 
recyklovaných map. 

Startovné: Vklad 50 Kč, splatné na místě. Děti zdarma. 

 

 

ředitel závodu   hlavní rozhodčí Stavitel 

Míša  František Míša 

 

Jedná se o měřený trénink, nikoli oficiální závod, koná se za plného provozu a zcela na vlastní nebezpečí a 
zodpovědnost účastníků. Pořadatel na sebe nebere zodpovědnost za případné škody/újmy způsobené 

závodníky. Závodí se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. Dávejte pozor úplně všude, 
neubližujte chodcům ani zvířatům. 

http://www.mtboliga.cz/

