Rozpis a pokyny
2. závodu Brněnského poháru MTBO 2016
Pořadatel: Štěpi, e-mail: stepanek.martin@gmail.com
Datum: středa 4.5.2016
Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2016/ do úterý
3.5.2016, 12:00 hod, na místě bude k dispozici omezený počet map
Startovné: 30,- Kč na místě pro přihlášené v termínu, ostatní za 50,- Kč
Centrum: Bílovice nad Svitavou, ulice Lesní, GPS: 49.2518703N, 16.6645200E
Příjezd z Bílovického náměstí po ulicích Husova, Kollárova, Lesní, krutě do kopce
Parkování: na ulici Lesní 200m od centra závodu, před značkou Zákaz vjezdu motorových vozidel
Start: 16:30 – 18:00. Slunce zapadá ve 20:09 (blikačku na cestu domů s sebou!)
Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start: 0 m
Mapníky: cca 5 ks mapníků bude na startu k dispozici pro zapůjčení, rezervujte v přihláškovém
systému
Terén: pro MTBO ideální, část midlová, část jako stvořená pro klasiku, mnoho cest a pěšin,
převážně dobře sjízdných i za mokra, jeden luxusní singl s krutopřísnými výhledy na Normálce,
pár štípavých kopců, několik svižných sjezdů, některé průseky jsou v lese hůře viditelné
Mapa: U Luže, stav únor 2016, 1:10 000; E=5m; formát A4, dle klíče OB
Upozornění:
- jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)
- v centru možná úschova věcí ve vozidle pořadatele
- v cíli se ohlaste startérovi
- povinnou výbavou je cyklistická přilba
- les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a pejskaři. Buďte ohleduplní!
- nevstupujte do zakázaného prostoru vyznačeného na mapě
- k případným zvídavým místním občanům buďte slušní a sdělte jim, že jste na veřejném tréninku
MTBO
Kontroly: Bílé igelitové fáborky, kleště.
Zaznamenání průchodu kontrolou: oražením do průkazky (bude k dispozici na startu).
Tratě:
Normální – délka cca 7,5km vzdušně/18k (37 minut),
Zkrácená – délka cca 5km/12k (35minut),
Mládež – délka cca 2,7km/8k (25 minut)
POZOR: Závodníci na Normálce obdrží na startu 2 mapy, na 11 kontrole otočte list a pokračujte
na další mapě.
Výsledky: Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení po závodě: na místě bude připraveno, pivo, limo, dále možno v některé
z Bílovických občerstvoven
WC: pořadatel nezajišťuje
První pomoc: pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

