Škvorecká obora
Rozpis a pokyny 6. tréninku Pražské MTBO ligy
Datum :

čtvrtek 16.5.2019

Centrum :

ulice souběžná s ulicí Na Ladech (Květnice). GPS: N 50°4.07873', E 14°41.37470' ,
https://mapy.cz/s/3r9DZ Je to poblíž sídliště Rohožník, Praha – Újezd n. Lesy.

Parkování :

ve výše uvedené ulici, poblíž centra.

Prezence a start : v centru, od 16:00 do 18:30, jak kdo přijde, tak jede.
Terén :

lehce členitý les s údolím potoka, okolní louky a bordel.

Trať :

povinný postup, délka cca. 14 km reálně, 17 kontrol.
Vzhledem k poměrně malému prostoru se trať mnohokrát kříží!
Trať lze libovolně zkrátit. Zkracovači budou ve výsledcích zařazeni až za těmi, kteří
budou mít oraženy všechny kontroly.

Mapa :

mapa pro MTBO Škvorecká obora, měřítko cca.1:7500, ekv. 2,5 m, formát A4,
zvětšená z měřítka 1:10000 i se symboly. Stav: duben 2018.
V některých částech lesa stále probíhá čištění porostů, takže na mapě nemusí
všechno úplně souhlasit, zvláště hustníky a průseky.

Ražení :

Start, poslední kontrola a cíl budou na SI krabičku. Zbytek kontrol průkazka +
kleště. Kdo čip nemá, 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, na které budou čísla. V
průkazce je nutné označit průjezd kontrolou do políčka se stejným číslem jako má
kontrola.

Upozornění :

je to příměstský les, takže se v prostoru pohybují pěšáci, volně pobíhající děti, psi,
atd., takže jezděte opatrně a snažte se je neohrožovat.
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.
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.

Přihlášky :

do středy 15.5.2019 12:00.

Startovné :

70,-Kč, platba na místě.

Výsledky :

na webu Pražské MTBO ligy. Průběžné možná na https://liveresultat.orientering.se/

Občerstvení :

lahváče, alko i nealko.
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