
H. Počernice (už zase)
Rozpis a pokyny 5. dílu Pražské MTBO ligy

Datum : čtvrtek 10.5.2018 odpoledne

Centrum : parkoviště u počernického koupaliště, ul. K Hrázi. GPS: N 50°5.98555', E 14°36.64655'
https://mapy.cz/s/2BnQH

Prezence a start : v centru, od 16:00 do 18:30, jak kdo přijde, tak jede. Při prezenci každý účastník 
dostane průkazku, do které si napíše své jméno, trať a číslo SI čipu.
Start a cíl budou na SI krabičku. V přihlášce uvádějte do poznámky číslo SI čipu, 
případně dětskou trať.
Ten kdo nevlastní SI čip, si nechá do průkazky zapsat startovní a cílový čas. Mapa se 
bude vydávat v okamžiku startu.

Terén : příměstský les, louky, zástavba, převýšení jen mírné.

Trať : něco mezi middlem a longem, menší část v lese, větší část na loukách a v zástavbě.
ligová – povinný postup, délka cca. 8,5 km po spojnici, 12 km po cestách, 20 kontrol.
dětská – povinný postup, délka cca. 2 km po spojnici, 2,5 km po cestách, 5 kontrol.
Trať vede z větší části po komunikacích s automobilovým provozem, v několika 
místech i poněkud hustším. Dětská trať je v blízkosti startu a cíle, po lesních cestách, 
kontroly společné s ligovou tratí, tzn. že nebudou souhlasit čísla na mapě a na 
kontrolách. Trať lze libovolně zkrátit. Zkracovači budou ve výsledcích zařazeni až za 
těmi, kteří budou mít oraženy všechny kontroly.

Mapa : mapa pro MTBO 1:7500, ekv. 2,5 m, formát A3. Mapa bude zvětšena z měřítka 
1:10000 i se symboly, kvůli lepší čitelnosti detailů. Stav: duben 2018 (zástavba) a únor 
2017 (les).
 

Upozornění : asi jako všude v Praze, se v prostoru pohybuje velké množství aut, chodců, volně 
pobíhajících čoklů, atd., takže jezděte velmi opatrně. Jízda je povolena jen po cestách 
a silnicích a plochách zakreslených mapovým symbolem 839,2 - sjízdná oblast 
(oranžová). Nebyl čas aktualizovat les, takže se tam místy vyskytují menší nepřesnosti
(nová paseka, rozdílná sjízdnost několika cest, pár překážek).

Každý účastník bere svým přihlášením na vědomí, že se jedná pouze o měřený 
trénink, nikoli závod a veškerá rizika jsou na jeho odpovědnost, s čímž souhlasí 
svou prezentací.

Ražení : průkazka + voskovky. Kontroly budou označeny červenobílou výstražnou páskou, na 
které budou čísla. V průkazce je nutné označit průjezd kontrolou do políčka se stejným
číslem jako má kontrola.
Děti razí kontroly podle čísel v mapě, bez ohledu na číslo na fáborku.

Přihlášky : do středy 9.5.2018 12:00, na webu Pražské MTBO ligy.

Startovné : 50,-Kč, děti zdarma, na místě jen omezený počet map.

Výsledky : na webu Pražské MTBO ligy. Předběžné možná na místě.

Občerstvení : budu mít k prodeji lahváče, alko i nealko a nějakou minerálku.

Ředitel, stavitel trati, kartograf, pořadatel a rozhodčí : HonzaK
jan.  kabat@seznam.cz    tel. : 603 595 138
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