
 
 

ROZPIS 5. tréninku Pražské MTBO ligy 2021 
 
Pořadatelé: Mirek Kalina s pomocí Martina Štěňhy a možná ještě dalších … 
 
Datum: Čtvrtek 3.6.2021 
 
Centrum: přístřešek ve Škvorecké oboře  

       https://mapy.cz/s/gevutokuhu  GPS: N 50°4.24480', E 14°41.77428' 
       Žádné zázemí, místo je mimo „civilizaci“. Na odložené věci zkusím dohlédnout,  
       ale rozhodně za ně neručím !!!  

 
Přihlášky: Na stránkách www.mtboliga.cz do čtvrtka 3.6.2021 8:00. Na místě bude možné 
se přihlásit jen do počtu volných map za zvýšené startovné. 
 
Startovné: Příspěvek na mapu: 80,-Kč (děti 20,-Kč) prostřednictvím ligového konta – 
případně na místě 100,-Kč v hotovosti (nerozměňuju) 
 
Parkování: nejlépe kdekoliv na sídlišti Rohožník, Újezd n. Lesy, je to cca 1 km od startu 
 
Start: v centru, od 16:00 do 19:00 
 
Terén: mírně členitý les s údolím potoka, okolní louky a bordel 
 
Tratě: Ligová – cca 9,5 km po spojnici, 15 kontrol. 

 Dětská – cca 3,5 km po spojnici, 7 kontrol.  
 Vzhledem k poměrně malému prostoru se na mapě spojnice kontrol mnohokrát kříží !!! 
 

Mapa: Škvorecká obora MTBO, měřítko cca 1:7500, ekv. 2,5 m, formát A4, zvětšená  
z 1:10000 i se symboly. Stav: duben 2019, lehká revize prosinec 2020. Autor – Honza Kabát. 
 
Ražení: Systém SI AIR (bezkontaktní). Čipy bude možno zapůjčit, zájemce se napíší do 
poznámky v přihlášce, kontaktní zdarma, bezkontaktní za 50kč. Kontroly budou označeny 
červenobílou výstražnou páskou.   
 
Výsledky: Na webu ligy 

       Komu bude chybět kontrola, bude zařazen za posledního se všemi kontrolami. 
 
Kontakt: Mirek Kalina, mirek.kalina@gmail.com, +420 602 305 007 
 
Každý účastník bere svojí přihláškou na vědomí, že se jedná pouze o měřený individuální trénink, 
nikoliv závod, koná se za plného provozu a zcela na vlastní nebezpečí a zodpovědnost účastníků. 
Pořadatel na sebe nebere zodpovědnost za škody/újmy způsobené účastníky.  
 
Jede se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je povinná. S ohledem na okolnosti je to čistě 
individuální trénink. Dávejte pozor úplně všude, neubližujte chodcům ani zvířatům !!! 
 
 
 


