
Rozpis a pokyny 8. závodu Pražské MTBO ligy 2017 

 

Vezměte si SI čipy, bude se razit na krabičky!!!  Večer zapaříme u legendárního srubu. 

Kdy a kde: 
 
      
 
 
                     
Prezentace a start: 
      
 
                                 
Terén, mapa, ražení: 
             
 
 
Upozornění: 
 
 
Tratě, výsledky: 
 
 
 
 
 
Služby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášky a startovné: 
 
 
 
 
 
Kontakt: 

čtvrtek 22. 6. 2017 
Zvole – Černíky, srub u potoka ve Zlatém údolí  
https://mapy.cz/s/1IqxT  49°55'5.646"N, 14°25'33.941"E 
od nádraží ve Vraném 6,5 km https://mapy.cz/s/1IqDr 
z paloučku po modrobílých fáborkách po prudké pěšince do údolí  
                                                                      
čtvrtek od 16:30 – 19:00 … jak kdo přijde, tak vyrazí.                                                 
Při prezentaci si lze půjčit SI čip za zálohu 1000,-Kč, nebo dokladu.                            
Start a cíl  je na stejném místě u srubu. 
  
Les s hlubokým údolím a náhorní zvlněnou plošinou, pole, louky a okraj vsi. 
Mapa – Bábíkovo Zlaté údolí - 1:15 000 pro MTBO E 5m, stav jaro 2017. 
Na kontrolách červenobílá páska s číslem kontroly a přivázaná SI krabička. 
  
Pojedete neorganizovaně a na vlastní nebezpečí za běžného silničního provozu!  
Jízda dovolena jen po cestách, jinde kolo noste.  

Předběžné výsledky  
   VOLNÉ POŘADÍ 18. KONTROL, možnost zkrácení = komu bude chybě kontrola,  

bude zařazen ve výsledcích za posledního s větším množstvím kontrol. 
 Děti mohou objet jednoduchých 5 kontrol a najedou 4,5 km. 
 Předpokládaný čas vítěze 60 minut, po cestách najedete 16,5 km. 
 Předběžné výsledky budou k nahlédnutí na místě, konečné na webu závodu.  

 
 WC není, smetáček a kýbl na kola se snad najde. 
 Občerstvení  pivem, limonádou a buřtem na oheň. Studánka 250m.  
V osadě je samoobsluha. 
Děti mohou stavět hráze na potoce, prolézat srub. 
 Příjezd autem podle mapy https://mapy.cz/s/1Ir2s na palouček 150 m od 
srubu, nebo parkování v ulicích osady Černíky. 
Večer pařba u ohně, lahváčový orienťák. Můžete přespat ve srubu – spacák se 

najde . 
 
 Na webu http://www.mtboliga.cz/registrace/8zavod/ 

Do poznámky napište číslo SI čipu!!!, nebo heslo „zapůjčit“ 
Přihlašujte se do středy 21. 6. 12h.  
Startovné 50 Kč zaplatíte na místě. 
 Dohlášky na místě budou jen omezené, než dojdou vytištěné mapy. 
 
Příba: tel. 608 814 934, mail: prriba@volny.cz   
Pokud nedokončíte závod, pošlete mi SMS! 

Díky a na shledanou   
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