
7. zá vod Práz ské  MTBO ligy-Komodr ány 

Propozice závodu  

Typ závodu: MTBO – long. 

Pořadatel: Lukáš Cerman 

Datum:  Středa 1. 6. 2011. 

Shromaždiště: Orion Restaurant, K Nouzovu 2181/1, 143 00 Praha 4 - Komořany. 

Mapa zde. (GPS: 49°59'21"N, 14°24'45"E) 

Prezentace: Na shromaždišti před startem. 

Start: Kdykoliv od 16:30 do 19:00. 

Vzdálenosti: Start, cíl, prezentace, shromaždiště – vše na jednom místě. 

Terén:  Roklinkovitý, technický, hustá síť cest a pěšinek různé kvality, spousta singletracků.  

Opatrně ve sjezdech! 

Mapa:  Valy 1:15000 (E 5m), pěší OB, stav srpen 2003, na pár místech červenou šrafou  

vyznačeny nové paseky zarostlé ostružiním a kopřivami. 

  Komodřany 1:15000 (E 10m), turistická zvětšená, domapované cestičky, 2011,  

není klasifikována sjízdnost cest, pouze šířka – čárky = širší cesty, tečky = singlíky. 

Tratě:  Dlouhá – 22km, převýšení  500m, 18 kontrol. 

 Krátká – 12km, převýšení 300m, 9 kontrol. Stejná mapa jako na dlouhé trati, závodník 

absolvuje trasu po kontrolách 1—8, z kontroly 8 nepokračuje dál, ale jede na kontrolu 

18 a do cíle. Možnost rozhodnout se až na trati podle zbytků sil a světla (bude nov, 

tak s měsícem nepočítejte! ). Zkrácená trať není v mapě explicitně vyznačena, ale 

v levém dolním rohu je popsáno pořadí kontrol . 

Bodování: Závodníci absolvující krátkou trať se ve výsledném pořadí řadí za závodníky absolvující 

trať dlouhou. 

Upozornění: Trať kříží silnici Točná – Komořany a silnici Cholupice – Modřany, dbejte zvýšené 

opatrnosti! Nečumte do mapy, ale po autech! Závod se koná za plného provozu, 

nikdo tam hlídat nebude, tak hezky jako na výletě. Části tratě vedou zástavbou a 

zahrádkami, buďte ohleduplní. Také můžete potkat koně! 

 Závodí se dle platných pravidel MTBO. Zákaz jízdy mimo cesty v  lese (nutno nést). 

Zákaz vstupu (i pěšky!) na osetá pole (v mapě nerozlišeno, tak doufám, ve váš zdravý 

úsudek). Po travnatých loukách jízda možná. 

 Zákaz jízdy po ochozu a terase restaurantu. 

Povinná výbava:  Helma. 

http://www.orion-restaurant.cz/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=K+Nouzovu+2181%2F1,+Praha-Praha+12,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&aq=0&sll=49.989118,14.412078&sspn=0.006836,0.013078&ie=UTF8&hq=&hnear=K+Nouzovu+2181%2F1,+143+00+Praha+4-Komo%C5%99any,+Czech+Republic&ll=49.989132,14.412786&spn=0.006808,0.013078&z=17


Ražení:  Kleštičky, průkazka, papírové lampióny. 

Výsledky: Předběžné výsledky budou k nahlédnutí na shromaždišti, konečné výsledky na webu . 

Vyhlášení vítězů: Bezprostředně po dojetí posledního závodníka. 

Mytí kol, závodníků: Nezajišťujeme. 

Toalety: V restauraci. 

Doprava: Na kole – podél Vltavy po cyklostezce A2 k nádraží Komořany, pak podle plánku zde. 

  Vlak – do Komořan jezdí osobní vlaky z Hlavního nádraží. 

Parkování: V okolí shromaždiště, ale lepší dojet na kole. 

Občerstvení: V restauraci Orion na shromaždišti, máme tam rezervaci, tak doufám, že si něco dáte,  

  ať mne pak majitel nezbije . 

Přihlášky: Formulář na www.mtboliga.cz, v nouzi tel. 775 091 714, do úterý 1. 6. 

Vklad:   20–30 Kč podle ceny tisku, splatné na místě. 

Ředitel závodu:  Lukáš  Hlavní rozhodčí: Lukáš  Stavitel:  Lukáš 

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=U+soutoku&daddr=K+Nouzovu+2181%2F1&hl=en&geocode=FaHO-gIdqcjbAA%3BFQDG-gId9-vbACnFg9hcKpELRzGIpcMN3ymvjg&mra=ls&sll=49.989394,14.4124&sspn=0.006808,0.013078&ie=UTF8&ll=49.990222,14.408022&spn=0.006808,0.013078&z=17
http://www.mtboliga.cz/registrace/komorany/

