
Rozpis a pokyny  
1. závodu Brněnského poháru MTBO 201666 
 

Pořadatel: King a Šňupec, jan.kral@voltfoto.cz 

Datum: ČTVRTEK 28.4.2016  

Kategorie:  Dlouhá – předpokládaný čas vítěze 45´, 10KM – 15k 

  Zkrácená- předpokládaný čas vítěze – 40´, 7KM - 9k 

Mládež -  předpokládaný čas 25´- 30´ - 3,1km – 9K odpovídá kategorii DH14 
MTBO, obtížnost „od křižovatky ke křižovatce“, jeden sjezd po cestě, jetelný 
nerozdupaný koňmi, jeden výjezd – asi kousek potlačí. (Doprovod rodičů na kole 
povolen) 

Mapníky:  cca 7-8 ks mapníků bude k dispozici k zapůjčení 

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu Brněnského poháru http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-
2016/ do středy 27.4.2016, 12:00 hod, na místě bude pouze omezený počet map navíc 

Startovné: Kategorie: Dlouhá a Zkrácená 30,- Kč na místě pro včas přihlášené 

      Dohlášky na místě 50kč. 

Mládež:     0,-Kč 

Centrum: Parkoviště U Buku, na silnici mezi Soběšicemi a Útěchovem,  GPS: 49°16'37.886"N, 
16°37'53.789"E 

Parkování: v centru závodu  

Start: 16:30 – 18:00. Slunce zapadá v 19:58 (blikačku na cestu domů s sebou!)  

Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start: 0 m  

Terén: mnoho cest a pěšin, převážně dobře sjízdných i za mokra, pár singltreků, Občas 
rozdupané od koní, takže tečka. Nahoru dřina a dolu technická klepačka. Na dlouhé trati jeden 
„kousavý výjezd z údolí 

 Mapa: U Buku MTBO 2016 – Stav 2012,  mírná revize 2016 

Upozornění:  

SILNICE ÚTĚCHOV – SOBEŠICE- LESNÁ a SOBĚŠICE KOCIÁNKA JE ZAKÁZÁNA PRO JÍZDU BĚHEM 
ZÁVODU 

JE POVOLEN PŘEJEZD POUZE V KOLMÉM SMĚRU 

 
- jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)  
- výjimku tvoří plochy na nichž je použita, ve formě sytě oranžové plochy, značka „839 - Oblast, 
kde jízda mimo cesty je povolena“. Zde platí Výjimka z pravidel a takovéto plochy jsou v rozsahu 
označeném výše uvedenou značkou sjízdné. 
- v centru možná úschova věcí ve vozidle pořadatele  
- v cíli se ohlaste startérovi  
- povinnou výbavou je cyklistická přilba  
- trať kříží několik málo frekventovaných silnic, pozor při jejich přejíždění!  
- les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a pejskaři. Buďte ohleduplní!  

Kontroly: Bílé igelitové fáborky, kleště.  

Zaznamenání průchodu kontrolou: oražením do průkazky (bude k dispozici na startu).  

Výsledky: Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/ 



Občerstvení po závodě: na místě bude připraveno, pivo, limo, lehká grilovačka, kuskusový salát, 
možná jablečný závin. 

WC: pořadatel nezajišťuje 

První pomoc: pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!  

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


