
Rozpis a pokyny 
1. závodu Brněnského poháru MTBO 2018 

 
Pořadatel:  Adéla a Vašek 

Datum:  středa 18.4.2018 

Přihlášky:  přihlašovacím systémem http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=2 

Startovné:  30,- Kč na místě 

Centrum:   Brno – Ivanovice, Zatloukalova 6, u Štěpánských na zahradě 

Parkování:  kdekoli v Ivanovicích, volte prosím tu stranu ulice, na které už stojí nějaká auta. 

Prezentace:  na startu 

Start:   16:00 – 18:00 

Vzdálenosti:  Parkování – Centrum:  do 300 m  

Centrum – Cíl - Start:   0 m 

Terén:   Typický příměstský, převážně dubohabrový, les s hustou sítí cest a sedmerem 
krkavců, kopcovitý. 

Mapa:  „Mniší potok“ (stav VIII. 2013) a „Standardní směs“ (stav 1995).  

Upozornění:  -     Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit).  
 - Vjezd na golfové hřiště Kaskáda je zakázán. 

- Na shromaždišti je možná úschova věcí v garáži.  
- V cíli se prosím ohlaste cílovému komisaři. 
- Povinnou výbavou je cyklistická přilba. 
- Les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty, jezdci na koních,  

lesními dělníky a nájemci honitby. Buďte ohleduplní a dbejte zvýšené 
opatrnosti obzvláště při sjezdech a v místech těžby. 
 

Kontroly: Fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu.  
Tratě:   Zkrácená a zkrácená zkrácené. Časy vítězů: 0:46:32 a 0:53:15. 

 Z ostrého startu (na shromaždišti) na mapový start a z mapového cíle do 
skutečného cíle se pojede na konec ulice Zatloukalovy, a pak po malé části 
Standardní směsi cca 1,5 km po vyznačených postupech. Na mapovém startu a 
mapovém cíli bude třeba orazit kontrolu.  

Trať pro mládež bohužel z technických a časových důvodů tentokrát nebude.  

Výsledky: předběžné výsledky možná i na místě, konečné výsledky na webu 
http://mtbo.tbm.cz/ 

Občerstvení i WC: u pořadatele. Na místě je možnost skočit si do bazénku s vodou s certifikátem 
BIO. Závodník, který na dně nahmatá a vyloví železnou lopatku, co tam hodil Fíček, bude 
osvobozen od startovného. 

První pomoc:  doma máme lékárničku s endiaronem, obinadlem, sanorinem a tekutým pudrem, 
plus nějaké prášky na tlak, takže jeďte vostře, ale radši opatrně! 

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 

http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=2
http://mtbo.tbm.cz/

