
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis a pokyny  
2. závodu Brněnského poháru MTBO 2017 – Hádecká smažba 

Pořadatel: Martina & Štěpi, e-mail: stepanek.martin@gmail.com 

Datum: středa 3.5.2017  

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=2 do 
úterý 2.5.2015, 12:00 hod, na místě bude omezený počet map  

Startovné: 30,- Kč na místě 

Centrum: Hádecká planina – Kopaniny (vyústění cyklostezky z Bílovic),  49.22683N, 16.69270E 

Parkování: omezený počet aut v centru, další možnost na odbočce před závorou cca o 150m 
blíže k Brnu, nebo nad restaurací Velká Klajdovka a pak dojet cca 1,5km po rovině na kole 

Start: 16:30 – 18:00. Slunce zapadá v 20:13 (blikačku na cestu domů s sebou!)  

Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start: 0 m  

Terén: důvěrně známý z předchozích ročníků, pro MTBO naprosto ideální, mnoho cest, pěšin a 
singlů, dobře sjízdných i za mokra, v  okolí lomu a v polootevřeném prostoru pod Klajdovkou 
několik technických sjezdů a výjezdů, sem tam psí exkrement.  

Mapa: Růženin lom´17, 1:12 500; E=10m(!); formát A4, dle klíče MTBO, stav 13.4.2017 

Mapníky: cca 5 ks mapníků bude na startu k dispozici pro zapůjčení, rezervujte v přihláškovém 
systému 

Upozornění:  

- 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!  
- pozor na lom! Některé varianty postupů vedou přes něj (viz. výše použití značky 839) , nikam 

nepadejte, bolelo by to!  

Kontroly: Igelitové fáborky, kleště. Průchod kontrolou je zaznamenán oražením do průkazky 
(bude k dispozici na startu).  

Tratě:  Normální – délka cca 10,4km vzdušně, 17 kontrol (vítězný čas 45 minut),  
 Zkrácená – délka cca 6,9km vzdušně, 11 kontrol (vítězný čas 42minut).  
 Mládež – délka cca 3,8km vzdušně, 5 kontrol (pouze na Hádecké planině) 

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

Občerstvení po závodě: restaurace Velká Klajdovka, občerstvení pod lomem na Kamenné horce 

WC: v přilehlém lesním porostu, pořadatel nezajišťuje 

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

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 
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