
Rozpis 3. a 4. tréninku Pražské MTBOligy 2022
Mělník - Chloumek

Připravili: Miroslav Šimek a David Komín

Datum: čtvrtek 5. května 2022

Centrum:       hostinec U Čapoše, Chloumecká 1715/27, Mělník – Chloumek 
(50.3715222N, 14.4979358E), viz plánek https://mapy.cz/s/nukusazeve

Příjezd a parkování:Vzhledem ke stavebním pracem na silnici v Mělníce doporučuji přijet autem
z Prahy po silnici I/9 a od kruhového objezdu u čerpací stanice Shell ulicí
Kokořínskou až na Chloumek a před lesem zahnout do Lesní. Pokud přijedete
od dálnice D8 po silnici I/16, nenajíždějte směrem ke Kokořínské ulici, jsou
zde pravidelné odpolední zácpy. Z kruhového objezdu za mostem přes Labe
jeďte raději ulicí Českolipskou směrem na Liběchov, ze které zahnete do ulice
Na Ráji,  tu  projedete  celou,  a  za  krematoriem  odbočíte  vlevo  nahoru  na
Chloumek,  kam  přijedete  od  západu  ulicí  Lesní.  Parkovat  můžete
na parkovišti v Lesní ulici u kostela Nejsvětější Trojice, pokud zde bude plno,
další  místa  hledejte  v místních  ulicích  Chloumku.  Doporučené  příjezdy
na parkoviště  v Lesní  ulici  z I/9  https://mapy.cz/s/kavezoladu a  z I/16
https://mapy.cz/s/gucudohanu.

Přihlášky: Do středy  4. 5. 2022 12:00 přes webový formulář MTBOligy, na místě jen
omezeně podle volných map. Příspěvek na mapu 80,- Kč, junioři 50,- Kč, děti
zdarma, předem nepřihlášení 100,- Kč na místě. Platba přes konto MTBOligy
nebo na místě hotově.

Prezentace a start: Od 16:00 do 19:00. Konec měření času a uzavření cíle ve 20:30, sběr kontrol
zahájíme v 19:45.

Kontroly a ražení: Ražení bezkontaktně SIAC čipem nebo kontaktně SI čipem. Značení kontrol
červenobílou páskou, na mapě budou čísla kontrol i čísla SI krabiček.

Upozornění: Jezdí se podle pravidel MTBO, kolo se musí mimo cesty nosit. Výjimkou je
prostor  na  mapě  vyznačený  oranžovou  barvou  jako  průjezdná  oblast.
Povinná  helma,  doporučený  mobil.  Každý  jede  na  vlastní  nebezpečí.
V případě nouze volejte na tel. 603 530 304 (Miroslav Šimek). 

Služby: Půjčování  mapníků  a  čipů  za  poplatek.  Občerstvení  v centru  (nápoje  a
studené chuťovky). Máte-li zájem o teplé jídlo, nutno se dopředu dohodnout
přímo  s provozovatelem  hostince  Martinem  Strečokem  (tel.  604 628 838),
který rád vyjde vstříc větší skupině zájemců  (pro 4 lidi nepovolá kuchaře do
služby). WC v centru.

Výsledky: K nahlédnutí u pořadatele a další dny na webu MTBOligy. Pořadí dle počtu
oražených kontrol (sestupně) a dle času (vzestupně). 

https://mapy.cz/s/gucudohanu
https://mapy.cz/s/kavezoladu
https://mapy.cz/s/nukusazeve
https://www.facebook.com/hostinecucapose#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13126828


Sprint

Mapa: Chloumek - MTBO, 1 : 10 000, ekv. 5 m, formát A4, mapový klíč ISMTBOM
2022, mapováno prosinec 2021, autor David Komín.

Terén: Příměstský les s hustou sítí cest, rovinatý se svahy v S a Z části. Cesty dobře
sjízdné.  V lese  probíhá  těžba,  některé  zmapované  padlé  stromy  mohou
zmizet, jinde mohou naopak přibýt a nebudou již zmapované.

Trať: Ligová a juniorská – 5,4 km, 18 kontrol.
Dětská – 4,0 km, 12 kontrol.

         

Krátká trať

Mapa: Borek,  1 : 15 000,  ekv.  5  m,  formát  A3,  mapový  klíč  ISMTBOM  2022,
mapováno prosinec 2021, autor David Komín.

Terén: Rozptýlené remízky s hustou sítí cest s rychlými přejezdy po polních cestách,
několik kontrol ve vesnické zástavbě, zde se prosím pohybujte  se zvýšenou
opatrností !!!

Trať: Ligová – 9,4 km, 17 kontrol.
Juniorská – 7,5 km, 12 kontrol.
Dětská – není.

         

                          


