9. Memoriál Alexeje Petroviče Maresjeva

20. 5. 1916 – 19. 5. 2001
k uctění 18. výročí smrti a 103. výročí narození světoznámého válečného letce a
sovětského hrdiny
pořádá KLádin

7. trénink Pražské MTBO Ligy
datum:
místo:
prezentace
start:
terén:
centrum:

čtvrtek 23. 5. 2018
na dvoře minipivovaru Pivovarský Dvůr Chýně 5,5km od metra Zličín
od 16:00
od 16:00
vesnice, pole, haldy, silnice, lesní singlíky
Zahrádka před Pivovarskou krčmou
https://mapy.cz/s/3s3Li
GPS: 50.0623336N, 14.2332786E

mapa:

Meresjevova Halda 1:12222, E5, formát A4
trať kříží několikrát místní okresní silnice, při najíždění na ně buďte opatrní!!!
Start a cíl budou na SI krabičku. Zbytek kontrol průkazka + kleště. Pár čipů
bude možno zapůjčit, zájemce se napíší do poznámky v přihlášce. Na koho čip
nezbyde, pojede bez něj a čas startu a cíle se mu zapíše do průkazky. Cíl
nebude v místě startu. V cíli bude SI krabička a hodiny + propisky. Jezdec s
čipem cíl orazí v krabičce, jezdec bez čipu si sám zapíše do průkazky čas z
hodin.
Kontroly budou označeny červenobílou výstražnou páskou. V průkazce je
nutné označit průjezd kontrolou do políčka se stejným číslem jako má
kontrola.

ražení:

trať:

cca 10km vzdušně, 15km ideálně, 45 min. pro vítěze. Jedna pro všechny, možno
zkrácení = komu bude chybět kontrola, bude zařazen za posledního se všemi
kontrolami atd…
pro nejmladší kategorii Málčik 0-10 let bude přichystaná dětská trať,
nebude měřeno, povinný doprovod rodičů neboť start a cíl je za Hlavní
silnicí. Neváhejte, a přivezte sebou i své ratolesti, je domluvena zápůjčka
mapníků Autopilot http://www.mapholders.cz/ Účast v kategorii Málčik,
případně žádost zapůjčení mapníku uvádějte v poznámce přihlášek.

přihlášky:

na webu http://www.mtboliga.cz do středy 22. 5. poté SMS 607270452

startovné:

Liga 70,- Málčik dobrovolné

občerstvení: v místním pivovaru – pivo, polívka, hotovky aj.

Jede se podle pravidel MTBO, takže je jízda povolena jen po cestách a plochách
zakreslených mapovým symbolem 839,2 - sjízdná oblast (oranžová). Jinde je nutno kolo
nést. Pole – žlutá se šedými tečkami je zakázané i přebíhat. Dále je v prostoru řada
zašrafovaných fialových prostorů – staveniště, kam platí zákaz vstupu. Zákaz jízdy po
„zazmijovaných“ silnicích
Ukázka mapy:

Každý účastník bere svým přihlášením na vědomí, že se jedná pouze o měřený trénink, nikoli
závod a veškerá rizika jsou na jeho odpovědnost, s čímž souhlasí svou přihláškou.

Upozornění: Jedná se o měřený trénink, koná se za plného provozu města, vesnic, silnic, polí
a příměstského lesa, buďte ohleduplní k obyvatelům i důchodcům s psíky.
Pořadatel na sebe nebere zodpovědnost za případné škody/újmy způsobené
účastníky. Závodí se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná.
Dávejte pozor úplně všude, neubližujte chodcům ani motoristům.

a pro neznalé Příběhu opravdového člověka je tu odkaz:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Petrovič_Maresjev
a doporučuji také shlédnout:
Díl 1 - film AM http://www.youtube.com/v/oiw7wLueOps?fs=1&hl=cs_CZ
Díl 2 - přelet AM http://www.youtube.com/v/YrhMsLYKDuI?fs=1&hl=cs_CZ
Díl 3 - tryzna AM http://www.youtube.com/v/HiGUFeDxYM8?fs=1&hl=cs_CZ

