Rozpis a pokyny
3. závodu Brněnského poháru MTBO 2014
„rodným krajem guru“
Pořadatel:

Dudák

Datum:

Středa 7.5.2014

Přihlášky:

Na http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2014/ do 6. 5. 2014, 10:00 hod, na místě omezený počet map

Startovné:

30,- Kč na místě

Centrum:

Brno – Mokrá Hora, ul. Pod zahradami, vedle výletní restaurace (znalci vědí),
GPS 49°15'30.454"N, 16°35'32.746"E

Parkování:

v přilehlých ulicích, vyhněte se centru, pozor na cyklisty, bude tam husto, raději přijeďte na kole

Prezentace:

na startu

Start:

16:30 – 18:00

Vzdálenosti:

Centrum – Cíl - Start:

Terén:

Niva říčky Ponávky, přecházející v hluboká údolí s rybníky, a příkré svahy podhůří masivu Babího
lomu,

Mapa:

mapa pro OB Ponávka 2008, hrubá revize cest 5/2014, 1:12 500,

co by kamenem dohodil

Pokud na jihu minete bývalou chemičku (je tam komín), na západě „Tišnovku“, na severu
černohorský pivovar, na východě přebrodíte Svitavu jste tutově mimo mapu.
Upozornění:

-

Kontroly:
Tratě:

Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit).
Na startu možná úschova věcí – bez záruky.
V cíli se ohlaste startérovi.
Povinnou výbavou je cyklistická přilba.
Pozor při průjezdu ulicemi M.H. a Jehnic, motá se tam spousta cyklistů, chodců a všelijakých
vozidel. Pozor zvláště při návratu do cíle.
Dávejte pozor při míjení na pěšinách a kozích stezkách.
Pozor na „stezce zdraví“, občas tam jde o život.
Buďte ohleduplní a opatrní obzvláště při sjezdech.
fáborky, kleště/nebo fixa, průkazka bude k dispozici na startu
Middle + zkrácená, délka přiměřená

Výsledky:

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

Občerstvení:

za vlastní u paní Hlouškové, pivo z Poličky a jiné dobroty

WC:

pro hosty zdarma

První pomoc:

pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale vopatrně

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
Může se stát, že vás příroda, sochařské výtvory, kulturní památky a panoramata budou svádět ke kochání. V tom
případě zastavte na bezpečném místě a uvolněte cestu honcům za body. Vždyť o čas tu jde až na prvním místě.

