
 
Rozpis a pokyny 

4. závodu Brněnského poháru MTBO 2012 
 
Pořadatel:  Jašík 
Datum:   Středa 30.5.2012 
Přihlášky:  Na http://mtbo.tbm.cz/do 28.5.2012, 18:00 hod, na místě omezený počet map 
Startovné:  30,- Kč na místě 
Centrum:  Zpevněná plocha u turistického rozcestníku na žluté značce “Spálenisko”, 2km na západ od 

Ochozi u Brna. U archivu StB... GPS: 49.2487428N, 16.7082000E 
Parkování:  - lesní parkoviště v jižní části plánku. Dbejte maximální opatrnosti při vyjíždění zpět na silnici, 

- 2x při kraji lesní silnice vedoucí směrem z hlavní silnice do lesa,  
- na kraji obce Ochoz u hospody, 
- k centru není možný příjezd auty  

 
Prezentace:  na startu 
Start:   17:00 – 18:30 
Vzdálenosti:  Parkování - Centrum:   500-2000 m 

Centrum – Cíl - Start:   0 m 
Cesta odkudkoli ke startu vede přes závodní prostor. Dávejte bacha na aktuálně závodící.  

Terén:  Příměstský les s hustou sítí pěšin, krasová náhorní plošina se svahem v severní části prostoru                 
Mapa:  Šemíkův trus, M 1:7 500, stav květen 2012, mapový klíč pro MTBO 
Upozornění:  Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit, přilba je povinná) 

• V centru se ohlaste startérovi 
• Krajem mapy vede frekventovaná silnice Brno - Ochoz. V mapě je označena jako zakázaná a 

pohyb po ní je více než nedoporučen!  
• Při cestě z parkoviště použijte cyklostezku raději než silnici! 
• Les je často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a jezdci na koních. Buďte ohleduplní a dbejte 

zvýšené opatrnosti obzvláště na křižovatkách a v blízkosti cyklostezky. 
Kontroly: červenobílý lampion, kleště/nebo fixa, průkazka bude k dispozici na startu 
Tratě:   Jedna pro všechny, povinné pořadí kontrol. Délka cca 8km vzd. čarou / 40 minut  

Výměna map - na startu dostaneš obě mapy současně. Trať na druhé mapě začíná trojúhelníkem 
v místě poslední kontroly z první části a číslování kontrol pokračuje vzestupně dále.  

Výsledky:  Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/ 
Občerstvení, WC: pořadatel nezajišťuje 
První pomoc:  pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně! 
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


