Rozpis a pokyny
2. závodu Brněnského poháru MTBO 2014
Pořadatel:

Jašík & Pavel Žák

Datum:

Středa 23.4.2014

Přihlášky:

Na email petr.jasek(zavináč)seznam.cz nejpozději do úterý 22.4.2014, 12:00 hod.
Na místě bude jen omezený počet map

Startovné:

30,- Kč na místě

Centrum:

Zahrada Dětského lesního klubu Mariánka, ulice Samoty ve Staré Líšni. Brána je označena
barevnými motivy :-)
GPS: 49.2154797N, 16.6988208E
http://www.mapy.cz/s/9DOP

Parkování:

- pokud budete muset dorazit autem, parkujte v přilehlých ulicích Kubelíkova a Střelnice.
- raději ale dojeďte na kole
- u centra není možné parkovat

Prezentace:

na startu

Start:

volný, v časovém rozmezí 17:00 – 18:30

Vzdálenosti:

Parkování - Centrum:

do 500 m

Centrum – Cíl - Start:

0m

Terén:

Příměstský les s hustou sítí silniček, cest a pěšin.
V západní části jsou procházkáři, ve východní bývají pejskaři, na severu bacha na hraně lomu a na
jihu jezdí auta.

Mapa:

L.O.M., M 1:10 000, stav duben 2014, mapový klíč pro MTBO

Upozornění:
○
○
○
Kontroly:

Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit, přilba je povinná)
V cíli se ohlaste startérovi
Nevjíždějte do prostoru lesního lomu, je označen jako zakázaný prostor a postup tam stejně
nevede. Cesty a pěšiny okolo lomu jsou samozřejmě přístupné, jen buďte opatrní na okraji lomu.
Les je často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a jezdci na koních. Buďte ohleduplní!
červenobílý lampion nebo fáborky, kleště nebo fixa, průkazka bude k dispozici na startu
Tratě/kategorie: 1. Normální - povinné pořadí kontrol. Délka cca 8,2 km vzd. čarou / 40 minut
Výměna map - na startu dostaneš obě mapy na jednom papíru (oboustranný tisk). Trať na druhé
mapě začíná trojúhelníkem v místě poslední kontroly z první části a číslování kontrol pokračuje
vzestupně dále.
2. Zkrácená - povinné pořadí kontrol. Délka cca 5 km vzd. čarou / 40 minut
3. HDR – určeno pro rodiče s cyklisticky zdatnými dětmi. Délka cca 5 km vzd. čarou / 40 minut
4. Volná jízda – určeno pro všechny, kteří chtějí vyzkoušet tento orientační sport na horských
kolech. Jedná se o nesoutěžní trať, kde obdržíte mapu se všemi kontrolami a dle chutě a sil si
zvolíte jedno nebo málo nebo všechny kontrolní stanoviště.
5. Bonbónový orienťák. Po dobu vašeho zápolení si může vaše soběstačná drobotina pobýt na
oplocené zahradě Dětského klubu a přitom si zaběhnout bonbónový orienťák. Hlídání dětí
neřešíme, ale z pozemku neutečou.

Výsledky:

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

WC:

nouzové v centru

Občerstvení:

v případě příznivého počasí si s sebou vezměte párek na opečení. Nějaké pivo, limo v omezeném
množství bude k dispozici.

První pomoc:

pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

