
Rozpis a pokyny 14. dílu Pražské MTBO ligy 2014 
 
Kdy :  čtvrtek 16.10.2014  odpoledne 
 
Kde : poblíž restaurace SAMOS, Praha – Klánovice 

GPS: 50°5.97795'N, 14°39.64688'E, http://www.mapy.cz/s/dr9y 
 (roh ulic Všestarská a Krovova, u trafostanice). 

 
Prezentace :  od 16:00. 
 
Start : intervalový od 16:00 do 18:00, jak kdo přijde, tak jede. 
 účastníci si budou sami hlídat svůj startovní čas na viditelně umístěném budíku a 

samostatně se přihlásí v čas startu o mapu. V cíli, pokud to nebude stíhat pořadatel, si 
každý zapíše do průkazky dojezdový čas, který mu bude sdělen 
(v nejhorším se na něj koukne sám), psací náčiní bude k dispozici. 

 
Časový limit : 1 hodina, tzn., že cíl se oficiálně uzavře v 19:00. Poté nás opozdilci mohou hledat 

v restauraci, případně si čas změřit sami a nahlásit ho. 
 
Terén :  rovinatý příměstský les s přilehlou zástavbou. 
  
Mapa : mapa pro MTBO „Nové Dvory“ (upravená mapa „Vidrholec“ – FSP) 1:10000, 

ekv. 2,5m, stav cest: září 2014, formát A4, bez vodovzdorné úpravy.  
 

Upozorn ění : Velká koncentrace p ěšáků, cyklist ů a jezdců na koních. Je nutná velká opatrnost.  
 Každý ú častník bere na v ědomí, že se jedná pouze o m ěřený trénink, nikoli závod a 

veškerá rizika jsou na jeho odpov ědnost !!! 
Pokud by hrozilo extrémn ě špatné po časí, může být termín akce posunut (bude v čas 
oznámeno na stránkách MTBO ligy).  

   
Ražení :  voskovkami  do papírových průkazek (olepujte pouze nepotištěnou stranu). Kontroly budou 

označeny červenobílou výstražnou páskou (mlíko), na které budou čísla. V průkazce je 
nutné označit průjezd kontrolou do políčka se stejným číslem jako má kontrola. 

 
Trať :  pevné po řadí, jedna trať pro všechny, 8,7 km, ideální postup cca.12,5 km, 

čas vítěze cca.30 min., 19 kontrol. 
 Možnost zkrácení – komu bude chybět jedna, případně více kontrol, bude ve výsledcích 

zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…... 
 

Přihlášky :  do st ředy 15.10.2014 12:00 na webu Pražské MTBO ligy : http://www.mtboliga.cz/zavody/ 
. 
Startovné :  40,-Kč, pro přihlášené na místě 50,- Kč (pokud budou mapy). 

 
Výsledky :   na webu Pražské MTBO ligy : (http://www.mtboliga.cz/zavody/) 
 
Protesty : vklad: dvě piva pro organizátory (nevratný). 
 
Mytí kol :  nebude 
 
Občerstvení : v restauraci 
 
Doprava :  s kolem, vlakem : trať 011, z Prahy - Masarykova nádraží do stanice Praha – Klánovice, 

poté cca. 2 km na sever.  Vlaky jezdí každých15 – 30 min, za kolo se neplatí. 
Jízdní řád trat ě 011 : http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-
rady/files/cz-k011-131215-01.pdf 

 
 
Organiza ční výbor : Honza Kabát, tel.: 603 595 138, Dan Čermák 


