8. Memoriál Alexeje Petroviče Maresjeva

20. 5. 1916 – 19. 5. 2001
k uctění 17. výročí smrti a 102. výročí narození světoznámého válečného letce a
sovětského hrdiny
pořádá Kamenáč a KLádin

6. trénink Pražské MTBO Ligy
datum: čtvrtek 17. 5. 2018
místo: Na Farkáně, 3 minuty od metra Radlická
prezentace od 16:00
start: od 16:00
terén: Městská zástavba, lesní singlíky, polňačky
centrum: plácek za hřbitovem Na Malvazinkách
https://mapy.cz/s/2CJKs GPS: 50.0604483N, 14.3853333E
mapa: Meresjevova Walterovka 1:10000, E5, formát A3
trať kříží několikrát silnici a také železnici, kterou je dovolené překonávat pouze na
vyznačených přejezdech a podchodech, buďte opatrní!!!

ražení: systém KP (kleštičky-průkazka)
trať: cca 12km - 40 min. pro vítěze. Jedna pro všechny, možno zkrácení = komu bude chybět
kontrola, bude zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…
pro nejmladší kategorii Málčik 0-7 let bude přichystaná dětská trať v okolí shromaždiště
cca 1km, pro starší pak Molodec 8-14 let cca 3,3km
neváhejte, a přivezte sebou i své ratolesti, je domluvena zápůjčka mapníků Autopilot
http://www.mapholders.cz/ Účast v kategorii Málčik, Molodec, případně žádost zapůjčení
mapníku uvádějte v poznámce přihlášek.
přihlášky: na webu http://www.mtboliga.cz do středy 16. 5. poté SMS 607270452
startovné: Liga 50,- Molodec dobrovolné, Málčik zcela zdarma
občerstvení: nějaké lahváče budou.

ukázky mapy:
Je zakázáno jezdit po zazmijované silnici a křížit železniční trať mimo vyznačený přejezd a
podchody, v prostoru je taktéž řada schodů!!! (viz levá ukázka)

plánek doporučeného příjezdu:

Upozornění: Jedná se o měřený trénink, koná se za plného provozu města, parku,
zahrádkářské kolonie a příměstského lesa, buďte ohleduplní k obyvatelům 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.
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

