7. trénink Pražské MTBO ligy
Pořadatel:

Robert Sedlecký a Petr Zloský;

Datum:

čtvrtek 18. 6. 2020;

Přihlášky:

na stránkách www.mtboliga.cz; do 17. 6. 2020 23:00 hodin;

Centrum:

areál Dřeváku v horním areálu Ekocentra Prales (50.1361331N,
14.5579111E);

Příjezd:

Nejlépe po vlastní ose na kole (bez kola to nebude ono). Autem
parkování v přilehlých ulicích. Vlakem vystoupíte přímo do centra.
Metro B Rajská a Metro C Letňany cca 15 minut;

Startovné:

vklad 80,-Kč, splatné na místě;

Čas startu:

od 16:00 do 20:00 (kontroly sbíráme od 20:00);

Kontroly:

24 kontrol značeno fáborky (oranžové mlíko) + krabičky;

Ražení:

elektronické –SportIdent. Bezkontaktní ražení SIAC. Čísla čipů pište
do přihlášky, stejně tak požadavky na půjčení. Zapůjčení kontaktního
čipu pro registrované členy MTBO ligy zdarma, pro neregistrované
účastníky oproti záloze 1000,-. Zapůjčení SIAC čipu za poplatek 50,(pro neregistrované účastníky záloha 1500,-). Děti budou razit
kleštičkami do průkazky. Nebudou mít žádnou shodnou kontrolu;

Mapa:

Okolo LKKB (právě zrozená, s láskou tvořená), měřítko 1:10 000, mapa
na formátu A3, E=2,5;

Terén:

krásné, ale opravdu krásné poježděníčko, kdy kromě zakázané dálnice
bude k dispozici celá možná paleta MTBO cest;

Trať:

cca 19,99 km, vítěz do 45 minut, ale klidně i víc; a jemná dětská pouze
v lesoparku okolo centra;

Výsledky:

on-line v centru, na webu ligy;

Poznámka:

dětskou trasu lze absolvovat jako doprovod před ligovou;

Upozornění:

trénink se koná za plného provozu. Párkrát se budou přejíždět méně
i více frekventované ulice, ale nic, co by vybočovalo z normy. Pejskaři
a i jiná otravná havěť by se měla po trase vyskytovat minimálně;

První pomoc:

155, 112;

Protesty:

práskat se nemá, ale hlásit se to musí!

Těší se na Vás Robert a Petr
P.S.:

bude pro Vás připravená po závodě zahradní afterparty, tak budeme moc
rádi, když se v centru trochu zdržíte (více než obvykle). Studené točené
pivo, limo, párky, buřty a k tomu pokec s kamarády a soupeři je
samozřejmostí.

