
    

Rozpis a pokyny Pražské MTBO ligy 29.6.2017 
 
Datum :  čtvrtek 29.6.2017 odpoledne 
 
Centrum : před komunitním centrem Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha Černý Most, 

GPS: N 50°6.10295', E 14°34.79448'   https://mapy.cz/s/1xZQd 
 
Prezence a start : v centru, od 16:00 do 19:00, jak kdo přijde, tak jede. 

Start, cíl a pr ůjezd kontrolami se zna čí do papírových pr ůkazek . 
Mapa se bude vydávat v okamžiku startu. 

 
Trať :  ligová - cca. 8 km po spojnici, 11 km po cestách, 28 kontrol, možnost zkrácení. 
 dětská - cca. 2,5 km po spojnici, 3 km po cestách,13 kontrol. 
 Ligová trať má nejprve povinný postup a poté na konci sprintový freeorder. Čísla 

freorderových kontrol budou v mapě podstatně menší, než je standard, protože by se 
to tam jinak nevešlo. 
Dětská trať je v blízkosti startu a cíle a má pouze povinný postup v prostoru freeorderu. 

 
Terén :  louky s náletovými porosty a remízky, malý kus lesa a přilehlá zástavba. 

Freoorderová část většinou v prostoru nového parku „U Čeňku“. 
  
Mapa : mapa pro MTBO „Údolí Rokytky “ 1:10000, ekv. 2,5 m, stav březen 2017. Formát 

mapy A4. Dětská trať bude mít mapu zvětšenou na měřítko 1:5000 (včetně symbolů) 
ve formátu A4. 
   

Upozorn ění : díky přilehlému sídlišti se v prostoru pohybuje až děsivé množství jeho obyvatel, a také 
volně pobíhajících čoklů a dětí, takže jezděte velmi opatrně. Jízda je povolena jen po 
cestách, silnicích a plochách zakreslených mapovým symbolem 839,2 - sjízdná oblast 
(oranžová). 
 

 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, s čímž souhlasí svou 
prezentací na akci.  

   
Ražení :  průjezd kontrolami se bude značit voskovkami do papírových průkazek. Kontroly 

budou označeny červenobílou výstražnou páskou. Na freeorderových kontrolách 
bude výstražná páska mén ě výrazná, kv ůli riziku ukradení.  V průkazce je třeba 
označit průjezd kontrolou do políčka se stejným číslem jako má kontrola. 

 
Přihlášky :  do středy 28.6.2017 12:00, na webu Pražské MTBO ligy.  
 
Startovné :  50,-Kč, děti zdarma, na místě jen omezený počet map. 
 
Výsledky :   na místě snad průběžné, finální na webu Pražské MTBO ligy někdy po 3.7. (od pátku 

jsem na dovolené). 
 
Občerstvení : v komunitním centru Plechárna (do 20:00). 
 
Doprava :  metrem B na konečnou Černý Most, poté cca. 1,5 km na jih sídlištěm. 

vlakem : do stanice Praha – Dolní Počernice (trať 011), potom cca. 2,5 km na sever. 
 
 
Ředitel závodu, stavitel trati, kartograf, po řadatel a rozhod čí : HonzaK 
jan.kabat@seznam.cz  tel. : 603 595 138 


