Rozpis a pokyny
1. závodu Brněnského poháru MTBO 2014
Pořadatel: Ďure
Datum: středa 16.4.2014
Přihlášky: na e-mail jiri.prochazka(zavinac)inasport.cz, do úterý 15.4.2014, 12:00 hod, na místě omezený
počet map
Startovné: 30,- Kč na místě
Centrum: mezi Vinohrady, Líšní a Klajdovkou GPS: 49°12'38.052"N, 16°40'15.470"E
http://www.mapy.cz/s/9xVV doporučený příjezd na kole (nejen pro Claudia):
http://www.mapy.cz/s/9xXd nejlépe podle abecedy
Parkování: na silnici vedle centra
Start: 17:00 – 18:30. Slunce zapadá v 19:45 (blikačku na cestu domů s sebou!)
Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start: 0 m
Terén: pro MTBO ideální, hodně cest, málo smetišť, sem tam psí hovno.
Mapa: Růženin lom, 1:10 000; E=10m; formát A4, dle klíče MTBO
Upozornění: - jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)
- na startu možná úschova věcí ve vozidle pořadatele
- v cíli se ohlaste startérovi
- povinnou výbavou je cyklistická přilba
- trať kříží několik málo frekventovaných silnic, buďte velmi optarní při jejich přejíždění!
- les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a pejskaři. Buďte ohleduplní!
- pozor na lom! Tratě vedou přes něj, nikam nepadejte nebo to nepřežijete. Fakt!
- pozor na super výhledy!
Kontroly: Červenobílé fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu.
Tratě: Normální – délka cca 40 minut (možná trochu víc, abyste si užili krásný terén), Zkrácená – kratší
než normální. Výměna map - na startu dostaneš obě mapy (1 papír, oboustranný tisk). Trať na druhé
mapě začíná trojúhelníkem v místě poslední kontroly z první části a číslování kontrol pokračuje
vzestupně dále (teď mě napadlo, že by na druhé mapě mohla být trať už od předposlední kontroly,
abyste si mohli otočit mapu za jízdy. Ještě si to rozmyslím a upřesním)
Výsledky: Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení, WC: pořadatel nezajišťuje. Pití a sraní jako obvykle ve vlastní režii
První pomoc: pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

