
ROZPIS ZÁVODU 

 
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ PRAHY V MTBO 

9. + 10. ZÁVOD PRAŽSKÉ LIGY MTBO 
 

 

Pořadatel: MTBO Slaný (Kouřa & Svoby)  
 

Termín:  Sobota 6. září 2014 

 

Centrum závodu: Únětický pivovar – Únětice (GPS: 50.1491219°N, 14.3543486°E) 

 

Druh závodu: Dva závody v jeden den. 

      - dopoledne krátký SPRINT (9. závod Pražské ligy MTBO) 

    - odpoledne poctivý LONG  (10. závod Pražské ligy MTBO) 

 

Pro vítěze Únětického tupláku - Mistra Prahy v MTBO - rozhoduje součet časů. 

Do žebříčku Pražské ligy se započítají body za každý závod zvlášť dle metodiky ligy.     
 
Kategorie: Muži, Ženy (jedna trať, pořadí zvlášť)  

         Mládež 10-15let, Veřejnost (jednodušší tratě) 
(Mládež a Veřejnost nebudou započítány do žebříčku Pražské ligy) 

 

Předpokládané časy: SPRINT vítěz 15min - ostatní max 30min 

        LONG  vítěz 80min -  ostatní max 180min 
 

Startovné: 200,- Kč na oba závody. Splatné při prezentaci. 

Přihlášení předem (viz níže) zahrnuje 1 Únětickou unci = 1 pivo = 34,-Kč 

Pozdní přihlášky (po termínu) a/nebo přihlášky na jednotlivé závody 

Sprint 80,-Kč,  Long 120,- Kč  již bez Únětické unce.  

 

Přihlášky: Do pondělí 1.září 2014 do 23:59:59.  

POZOR mimo zvyklost ligy - prostřednictvím svazového přihlašovacího systému ORIS 

(informaci jak na to najdete na webu www.mtboliga.cz) 

 

Pozdní přihlášky výhradně e-mailem na mtboliga@mtboliga.cz.  

Po termínu přijmeme jen omezený počet přihlášek do vyčerpání kapacity závodu. 

 
  

http://www.unetickypivovar.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/?date_from=&date_to=&sport=3&mode=table&all=0&reg=0
http://www.mtboliga.cz/
mailto:mtboliga@mtboliga.cz


 

Prezentace:  sobota 6.září 2014 od 8:30 do 10:30 Areál Únětického pivovaru 
 

Start: SPRINT – ve startovním okně 10:00 – 11:30 - systém jak kdo přijde  

  LONG -  bude losována Startovka (v týdnu před závodem) čas 00 = 14:00 
 

Systém ražení: Elektronický SportIdent. Půjčovné SI čipu je v ceně závodu. Za 

zapůjčení čipu bude požadována vratná záloha 800,-Kč. V případě ztráty či poškození 

čipu bude účtováno 800,- Kč. Stejný čip nesmí být v závodě použit více závodníky! 
 

Parkoviště: Bude upřesněno v pokynech, v týdnu před závody. 

 

Mapa: Zcela nová speciální mapa pro MTBO (mapoval KLádin) 

  měřítko pro SPRINT 1:5 000 (asi A4)  LONG 1: 15 000 (určitě A3)  

 

Občerstvení: Únětický pivovar připraví do VIP závodnické zóny 3 jídla: 

 
a) 200g Šunková klobása z udírny, hořčice, křen a čerstvý chléb…………….. 59,- 

b) 150g Vepřový gulášek na pivu sypaný cibulkou a feferonkou, pečivo….. 75,- 

c) 200g Barevná čočka s restovanou zeleninou bylinkami a sýrem tofu…… 75,- 

 Objednávejte jídlo v ORISu současně s přihláškou systémem např: 3xA 1xC. 

 Platba bude až na místě. 
 
Závodníci mohou využít i Pivovarskou restauraci, ta ovšem bývá zvláště v sobotu 
v poledne dosti vytížená, takže čekací doby mohou být výrazně delší. Objednáním 

jídla z výše uvedené nabídky pro závodníky předejdete komplikacím. 
(nezapomeňte, že vás bude čekat ještě Long) 
 

Mytí kol: bude uvedeno v pokynech týden předem 

 

Pořadatel na 90% nezajišťuje: Ubytování, úschovnu kol, ani dětskou školku. 

                      (aktuálně uvedeme v pokynech týden předem)  
 

Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí se vkladem 200,-Kč. 
 

Vyhlášení výsledků: cca mezi 17:30 - 18:30 
 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel MTBO. 

      Porušení pravidel bude trestáno diskvalifikací.  
 

Další informace: průběžně na webu www.mtboliga.cz 

 

Funkcionáři závodu: 

Ředitel závodu: Petr Svoboda  

Hlavní rozhodčí: Jan Kouřimský 

Mapař: Radek Laciga  

Stavitel tratí: Jan Kouřimský 

 

Kontakt:  svoby@mtboliga.cz 

file:///C:/Users/Jan%20Kouřimský/Documents/MTBO/2014/Únětický%20tuplák/www.mtboliga.cz

