
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis a pokyny  4. závodu Brněnského poháru MTBO 2015 
 

Pořadatel: Jan Dušátko, t.č.728704477, e-mail: honza.dusatko@post.cz 

 Datum: středa 3.6.2015  

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2015/ do úterý 
2.6.2015, 12:00 hod, na místě bude omezený počet map  

Startovné: 30,- Kč na místě 

Centrum: na okraji Žebětína v zatáčce silnice na Ostrovačice, modrá t.z. GPS: 49°12'41.117"N, 
16°29'3.308"E 

Parkování: možné v přilehlých ulicích či na náměstí v Žebětíně, ale radši přijeďte na kole, je to 
kousek! 

Start: 16:00 – 18:30. Slunce zapadá v 21:02, blikačky snad nebudou třeba  

Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start: 0 m  

Terén: kopcovitý, středně cest místy i pěšin, bohužel v lese stále probíhá těžba dřeva, v některých 
částech jsou padlé stromy a větve přes cestu, některé cesty jsou rozryté od traktorů, hůře sjízdné 
zvláště za mokra 

Mapa: Lipový vrch, 1:15 000; E=5m; formát A4. Mapa je z roku 2003, standartní pro pěší OB, 
cesty nejsou klasifikovány dle MTBO klíče! Pozor na nové paseky a oplocenky!  

Upozornění: - jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit) - v centru 
možná úschova věcí ve vozidle pořadatele - v cíli se ohlaste startérovi - povinnou výbavou je 
cyklistická přilba - mapa je na jihu ohraničena silnicí Žebětín - Ostrovačice, její použití je zakázáno 
- všechny cesty, po kterých vedou zamýšlené varianty postupů, jsou více či méně sjízdné! Nesmíte 
se ovšem ztratit. - les je navštěvován pěšími turisty, cyklisty, pejskaři, jezdci na koních, traktory, 
dokoce můžete na lesní cestě potkat i kamión. Buďte tedy ohleduplní!  

Kontroly: Bílé igelitové fáborky, kleště.  

Zaznamenání průchodu kontrolou: oražením do průkazky (bude k dispozici na startu).  

Tratě: jsou trochu delší než je zvykem, normální – cca 65-70 minut, zkrácená – cca 60 minut vítěz. 
Přijeďte na start včas! V případě nepřízně počasí budou tratě zkráceny 

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

Občerstvení po závodě: možno v hospodách v Žebětíně, nedaleko centra se nachází domácí 
pivovar Richard 

Mytí a WC: pořadatel nezajišťuje 

První pomoc: pořadatel tentokrát zajišťuje v cíli, ale i přesto jeďte radši opatrně!  

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


