
 
 
 
 
 
 

 

Rozpis a pokyny 

3. závodu Brněnského poháru MTBO 2012 

 
Pořadatel:  Adéla a Vašek 

Datum:  Středa 16.5.2012 

Přihlášky:  Na http://mtbo.tbm.cz/do 14.5.2012, 12:00 hod, na místě omezený počet map 

Startovné:  30,- Kč na místě 

Centrum:   Brno – Ivanovice, občerstvení Pod Babou, 49°15'57.296"N, 16°33'12.217"E, po modré 
značce, která začíná na zastávce MHD Kouty, cca 400 metrů. 

Parkování:  na místě zhruba pro 10 aut, jinak (lépe) kdekoli v Ivanovicích.  

Prezentace:  na startu 

Start:   16:30 – 18:00 

Vzdálenosti:  Parkování – Centrum:  0 m  

Centrum – Cíl - Start:   0 m 

Terén:   Příměstský les s hustou sítí cest, kopcovitý, 1 náročný sjezd, 3 veselé sjezdy, 
1 kouřový sjezd. 

Mapa:  „Standardní směs“, pěší, M 1:15 000, stav IX.-XII. 1995, s překvapením při 
každém šlápnutí do pedálu. A s jednou novou cestou (sjezd/výšlap) po 
čtyřkolkářích nově ručně dokreslenou tlustou tečkou. Vzhledem k tomu, že mapy 
zrají podobně jak víno, zůstalo z původní substance jenom to základní: vrstevnice, 
vodní toky a některé cesty. Kyselinka je prakticky pryč, bouquete ztěžkl, jiskra 
získala. Na Babě občas zaprší, ale mapa nebude vodovzdorně upravena, protože 
srážky jsou zde pozorovány jen zřídka. Baba je taky sopka, ale vzhledem k tomu, 
že je již přibližně 850 milonů let nečinná, nebude k dispozici ani úprava proti 
padajícímu žhavému magmatu. Zásadně platí: kdo dřív přijde, ten bude mít lepší 
mapu a lépe zakreslenou trať. Na poslední zájemce zbude jen kopie originálu 
původní Standardky, takže je (zejména pro sběratele archiválií a starých tisků) 
doporučeno přihlásit se a přijít včas. 

Upozornění:  -     Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit).  
 - Vjezd na golfové hřiště je zakázán! Střet s golfistou či jeho letícím míčem není 

příjemný. 
- Na startu možná úschova věcí pod dozorem pořadatelů. 
- V cíli se ohlaste startérovi. Totéž platí o startu. 
- Povinnou výbavou je cyklistická přilba. 
- Les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty, jezdci na koních, 

lesními dělníky a jejich těžkou technikou, čtyřkolkáři a motocyklisty. Buďte 



ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech a v místech 
těžby (if any). 
 

Kontroly: Červenobílé fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu. Změna 
vyhrazena, při nedostatku průkazek se budou možná sčítat kódy kontrol a 
startérovi, který se k tomuto úkonu na okamžik změní v cílového komisaře, se 
šeptem ohlásí výsledná summa. 

Tratě:   Normální a zkrácená, volné pořadí kontrol, kromě dvou v mapě vyznačených 
povinných úseků, které bude možné absolvovat v libovolném směru. 

Délky:  Normální (muži): cca 12 km/65 minut 

Zkrácená (ženy): cca 9 km/50 minut (část mapy se přehne, dlouhý povinný 
postup ubude a basta) 

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

Občerstvení, WC: pořadatel v principu nezajišťuje, ale pokusí se obojí domluvit v občerstvení 
Pod Babou. Jedna z kontrol je taky u studánky, kde bude k dispozici kelímek. 

První pomoc:  pořadatel zajišťuje pouze v oboru obličejové a čelistní chirurgie, jinak možno 
bezplatně volat linku 112, profesionální zřízenci pak zájemce o pomoc dopraví k ošetření 
– vostře, ale opatrně! (Osvědčeno) 

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


