
Rozpis 1. závodu Pražské MTBO ligy 2017 
Pořadatel:  Míša a kol. 

Datum:  4. 5. 2017 (čtvrtek) 

Centrum:  Praha Slivenec, konec Granátové ulice, parkoviště u Chuchelského háje 
  https://mapy.cz/s/1Bnta, 50.0200200N, 14.3735094E 

Příjezd:   Prosím, na kole nepřijíždějte přes Chuchelský háj (prostor závodu), ale pouze po 
Granátové silnici od Slivence, případně údolím od Malé Chuchle a podél pole (stejně 
jako od Barrandova), ale pozor, zde již projíždíte závodním prostorem! (viz. mapka) 

Prezentace:  Bydlík na parkovišti (snad) 

Start:   čtvrtek 16:00 – 19:00 … jak kdo přijde, tak vyrazí, kdo přijde později, může vyrazit 
s čelovkou sbírat 

Vzdálenosti: Centrum – parkoviště: 0 – 100 m  
                       Centrum – cíl: 0 m 
                       Centrum – start 0 m               

Terén: Příměstský les s vápencovými lomy a vltavským svahem skýtajícím nesčetné výhledy. 
Jako bonus zvířátka s jelenem Rumcajzem v čele.  

Mapa:  Kloboučku, hop 1:8 000, E 5m 

Upozornění: Závod se koná za plného provozu příměstského lesa a města, buďte ohleduplní 
k obyvatelům, pejskařům a cyklistům bez mapníku. Tečky do lomu tam vždy jsou, jen 
doporučuji úvazky a lano! 

Ražení: kleštičky a mlíko 

Výsledky:  předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky na webu Ligy 

Trať:  6,4 km vzdušně. Jedna pro všechny, možno zkrácení = komu bude chybět kontrola, 
bude zařazen za posledního se všemi kontrolami atd…  

 Předpokládaný čas vítěze 35 - 40 minut. 

Kids Open – trať pro děti (odhaduji od 5 let, vzdálenost odhaduji 2-3 km ideálně), po dobrých cestách, ale přesto 
v terénu, bez fáborků, před startem bude s dětmi konzultováno, doprovod povolen. 
Možno i na odrážedle.  

Parkování:  Parkoviště v centru je dost malé, ale podél Granátové silnice možno až ke Slivenci 

Stravování:  V bydlíku budu vařit čaj, kávu, chladit lahváče, limonádu a předpokládám bude i nějaký 
párek k ohřátí a pokud budu mít dobrou náladu, upeču i něco sladkého ;-)... doufejme 

První pomoc: Volejte 112 

Protesty:  písemně Míše s vkladem 200 Kč (návratnost nulová) 

Přihlášky: formulář na www.mtboliga.cz, 602 889 515 (v krajním případě a raději SMS). Termín: 
středa 10.00 (barevná mapa zajištěna), zbytek na místě do počtu rezervních nebo 
recyklovaných map. 

Startovné: Vklad 40 Kč, splatné na místě  

 

 

ředitel závodu   hlavní rozhodčí Stavitel 

Míša  Míša Míša 
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Plán příjezdu: 

 

 


