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13. závod Pražské MTBO ligy 2018
aneb
Faltíkovo peklíčko
Všem se úvodem omlouvám za netradiční úterní termín, bohužel to nešlo jinak. Náhradou vám
budiž krásná trať se spoustou voleb a netradičních postupů. Ačkoliv se jedná o závod v podstatě
v „centru“ Prahy :D, tak naprostá většina tratě vede po lesních cestách a cestičkách, minimum
zástavbou a po asfaltkách.
Doufám, že si trénink užijete ;), Faltík.
Datum:
Pořadatel:

úterý 11. 9. 2018
Faltík a přátelé (email: ondra.falta@gmail.com), tel. 774 238 144

Centrum:

Golf Club Praha (https://mapy.cz/s/3176O) – terasa restaurace
ZÁKAZ PARKOVÁNÍ AUT na parkovišti u golfového
klubu. Přijeďte prosím na kolech nebo metrem.
Doporučuji příjezd od stanice metra Hůrka,
případně Nemocnice Motol.
NAPROSTÝ ZÁKAZ JAKÉHOKOLIV POHYBU PO
GOLFOVÉM
HŘIŠTI
s výjimkou
v mapě
vyznačených cest.
Okolí klubu je prostorem závodu, pro příjezd tedy v duchu fair-play volte větší
cesty ;).

Přihlášky:

Terén:
Mapa:

do pondělí 10. 9. 15:00 online na www.mtboliga.cz, na místě v omezeném
počtu za zvýšené startovné
50 Kč / 80 Kč
v centru od 15:30
intervalový od 15:30 do cca 18:30, jak kdo přijde, start nejpozději do 19:00 (v
takovém případě se světlem a zadní blikačkou). Západ slunce má být 19:25.
Mapový start cca 30 m. Cíl na terase – ZÁKAZ DOJÍŽDĚNÍ NA KOLE AŽ NA
TERESU. Kolo nechte před budovou a doběhněte. Start bude fungovat
obdobně.
lesopark, zarostlé louky, zástavba
Sauna 1:10 000, E=5 m, MTBO klasifikace, velikost A4 (dvě strany) / možná A3

Trať:
Ražení:
Výsledky:

30 kontrol povinné pořadí, čas vítěze cca 58 minut (12,1 km vzdušnou čarou)
kleštičky, malé OB lampiony
průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné na webu ligy

Startovné:
Prezentace:
Způsob startu:
Vzdálenosti:

Každý účastník bere na vědomí, že se jedná pouze o měřený trénink a startuje na
vlastní nebezpečí. Trénink probíhá za běžného silničního, parkového/lesního
i golfového provozu. Pozor tedy také na létající míčky! Jeďte tedy prosím
s rozumem, ale rychle a dobře mapujte ;).
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Občerstvení:

v centru závodu v restauraci

Každý účastník bere na vědomí, že se jedná pouze o měřený trénink a startuje na
vlastní nebezpečí. Trénink probíhá za běžného silničního, parkového/lesního
i golfového provozu. Pozor tedy také na létající míčky! Jeďte tedy prosím
s rozumem, ale rychle a dobře mapujte ;).

