
Rozpis 12. tréninku Pražské MTBO ligy 2022
Závist a Károv

Pořádá: Adam Hájek

Datum: čtvrtek 1. 9. 2022

Centrum: Lesní manipulační plocha za obcí Lhota
https://mapy.cz/s/mujagejato
(GPS: N 49.96008, E 14.41946)
Dříve to bylo parkoviště, po postavení rozhledny tam začali jezdit
lidi, takže už se tam parkovat nesmí…

Parkování Parkoviště u hřbitova Dolní Břežany, odtud 2 km do centra.
https://mapy.cz/s/besegagera

Přihlášky: Na stránkách www.mtboliga.cz do 31. 8. 2022 23:59.
Na místě dle volného počtu map.

Start: 16:00 – 18:30

Uzavření cíle: 19:30 (poté vyrážím sbírat kontroly)

Terén: Keltské hradiště Závist se spoustou pěšinek, singlů a zemních valů.
Hluboké Károvské údolí, svah pod Károvem, chatová osada Károv.

Mapa: Břeková alej, formát A4 (měřítko 1:12500), stav srpen 2022.
Dětská trať formát A4 (měřítko 1:7500), stav srpen 2022.

Příspěvek na
mapu:

Ligová trať 80 Kč, dětská 50 Kč, prostřednictvím ligového konta.
Na místě 100 Kč v hotovosti.

Kontroly: Malé tréninkové lampiony a jednotky SI.

Způsob ražení: Elektronický systém SPORTIdent, všechny kontroly včetně cílové
budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení BEACON.
Možnost zapůjčení čipu SIAC za poplatek 100 Kč (požadavek
uvádějte v přihlášce s poznámkou ‚SIAC‘).
Kontroly lze razit také klasicky vložením čipu.

Výsledky: Průběžné výsledky online - adresa vyvěšena na místě. Celkové
výsledky na www.mtboliga.cz po skončení závodu.

Občerstvení: Pořadatel nezajišťuje.

Trať: Jedna pro všechny závodníky s pevným pořadím kontrol. Ideálním
postupem 15 km, předpokládaný čas vítěze: 45-50 min.
Dětská trať cca 5 km, čas vítěze 25-30 min.

Speciální
mapové značky:

839 Sjízdná plocha, verze s oranžovou
barvou plochy – celou plochu oranžově
zabarvenou je dovoleno jet na kole.

Upozornění: Závodí se podle platných pravidel MTBO, cyklistická přilba je
povinná. Závodník smí jezdit pouze po cestách vyznačených
v mapě, mimo ně musí kolo nést!
Jedná se o měřený trénink, koná se na vlastní nebezpečí a za
plného provozu města, silnic a příměstského lesa. Buďte
ohleduplní k obyvatelům, důchodcům i pejskařům. Pořadatel na
sebe nebere zodpovědnost za případné škody/újmy způsobené
účastníky.
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