
 

 
Pokyny k 2. závodu Brněnského poháru MTBO 2019 

 
Pořadatel:  Jašík & Pavel Žák 

Datum:  Čtvrtek 9.5.2019 

Přihlášky:  Na adrese http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=2 do 8.5.2018, 12:00 hod,  
na místě omezený počet map 

Startovné:  30 Kč pro předem přihlášené, dohlášky na místě za 50 Kč 

Centrum:  Muchova Bouda, Mariánské údolí  https://mapy.cz/s/3rBza 

Parkování:  Dorazte na kole.  
Když už přijedete autem, parkujte buď v Líšni u hřbitova a sjedete k centru krásným trailem po 
žluté značce za pár minut. Nebo využijte parkoviště na točně autobusů v Mariánském údolí a 
k centru dojedete podél rybníků.  K centru není možný příjezd auty! 

 

Prezentace:  Na startu 

Start:   16:30 – 18:00. Slunce zapadá v 20:19, nějaký světelný zdroj na cestu domů může hodit. 

Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start:  0 m 

Terén:  Start i cíl je v údolí, takže jaký ten terén asi může být? Třeba takhle: ze začátku do kopce, pak se 
to bude vlnit a nakonec to bude fičák z kopce. 
V prostoru se v posledních měsících dost těžilo. Buďte připraveni na nezmapované nové paseky a 
oplocenky nebo cesty zasažené lesní technikou.   

Mapa:  Trailové Říčky MTBO, M 1:15 000, stav jaro 2019, mapový klíč pro MTBO, formát A4 

Upozornění:  Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit, přilba je povinná). 
 Na mapě je použita zvláštní mapová značka „jednosměrná pěšina – singletrail“ 

. 
Jízda po singletrailu je povolena pouze ve směru šipky!  
 - v centru možná úschova věcí u pořadatele 
- v cíli se ohlaste startérovi 
- les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a pejskaři. Buďte ohleduplní! 
- částečně se jede v chatařských oblastech, respektujte prosím soukromé pozemky. 
 

Kontroly: igelitové fáborky, kleště, průkazka bude k dispozici na startu 
Tratě:  Normálka – 8 km (vzd. čarou) – kombinace pevného a volného pořadí kontrol 

Zkrácená – 6,5 km (vzd. čarou) - kombinace pevného a volného pořadí kontrol 
Mládež – 3 km (vzd. čarou) – pevné pořadí kontrol 
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Ukázka zákresu tratě: 

 

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

Občerstvení, WC: pořadatel nezajišťuje, Muchovka  má otevřeno do 19:00 

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

 
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 

http://mtbo.tbm.cz/

