
 

 

Rozpis a pokyny 11. závodu  

Pražské MTBO ligy 2010  
 

Pořadatelé:  Hynek  co Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech & RaMach & Čenda & David 
 

Datum:  středa 14.9.2011 
 

Centrum:  Dolní Chabry, Hrušovanské nám ěstí, restaurace U Karla  (Karlův dvůr) 
 
GPS: GPS: 50°8‘47.227“N, 14°26‘42.285“E  
Odkaz, restaurace U Karla:  http://bowling.karluvdvur.cz/index.asp?menu=3 
Odkaz mapa:  http://mapy.cz/s/2ca2 

 
Prezentace:  14.9.2011, od 16:00 

 
Typ závodu:  spíše „adventure“ neboli bojovkový Free Order s limitem 88 minut. Předpokládaný čas 
vítěze 88 minut :-). Co absolvovaná kontrola, to 1 bod. Penalizace za pozdní příjezd: za každou 
načatou 1 minutu nad 88 minut 1 bod.O pořadí rozhoduje počet bodů, v případě rovnosti bodů pak 
rozhoduje dosažený čas. 

 
Start:  intervalový, od  16:30  do uspokojení všech bikerů nebo do tmy (co přijde dřív) 

 
Doporu čené vybavení:  světlo, čelovka pro ty,co budou startovat později, nebo si nevěří.  
Čendova poznámka: „Les je hustý jako klíny pornohv ězd 70. let a o p ůl osmé je tma...“  

 
Vzdálenosti : centrum – parkoviště: 0 m 

 
Centrum – cíl:   0 m 

 
Centrum – start:   0 m 

 
Terén:  vesnická zástavba, lesíky ve svazích a údolích nad Vltavou, chatová oblast, místy pěkné 
singletrailíky 

 
Mapa:  A3, měřítko 1:10000, vrstevnice po 10m. Je to „na koleně“ doupravená turistická mapa. 
Rozhodně nečekejte žádnej ISOM. Velmi omezená klasifikace cest a pěšin. 
 
Upozorn ění:  závodí se dle platných pravidel MTBO, kolo mimo cesty noste, včetně trávníků. 
Částečně pojedete i zástavbou, dbejte ohled na chodce a auta. A pozor na protijízdy, není jich tam 
moc, ale zdraví nás všech má absolutní prioritu...... 

 
Ražení:  průkazka + kleštičky 

 
Kontroly:  červenobílé mlíko s písmenem, kleštičky, v případě ukradení kleštiček opište písmeno do 
průkazky (vemte si tužku s sebou) 

 
Výsledky : předběžné v centru, konečné na www.mtboliga.cz 

 
Tratě: nepospojované kontroly označené v mapě čísly. 

 
Toaleta:   v restauraci 

 
Mytí kol:  není 

 
Parkování : dostatek místa ve dvoře před restaurací, parkujte inteligentně 

  
Občerstvení : solidní výběr jídel, pivo: 12 Plzeň, 10 Gambáč, točené nealko Birell 

 
Přihlášky : do úterka 13.9.2011 nejpozději do 20:20:20 hodin na:  mtboliga@centrum.cz  (i po tomto 
termínu i na místě samém přihlášky bereme, jen mapa může být použitá nebo čb). Vklad 20,- Kč 
(včetně DPH) splatný na místě. 

 
Kontakt:   RaMach 728 241 228, radovan.mach@seznam.cz 

Hynek hyneku@seznam.cz 
 


