Rozpis a pokyny
4. závodu Brněnského poháru MTBO 2016
Pořadatel:

Schwabach mit Familie

Datum:

Čtvrtek 2.6.2016

Přihlášky:

v přihláškovém systému na webu http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2016/ do středy
1.6.2016, 12:00 hod, na místě bude k dispozici omezený počet map

Startovné:

30,- Kč na místě pro přihlášené v termínu, po termínu za 50,- Kč, mládež 0,- Kč

Centrum:

Brno – Pisárky, park Anthropos u Střeláku, GPS: 49.1915442N, 16.5649047E

Parkování:

v centru a okolí

Prezentace:

na startu

Start:

16:30 – 18:00 (Slunce zapadá v 20:51)

Vzdálenosti:

Parkování - Centrum:

Mapníky:

cca 5 ks mapníků bude na startu k dispozici pro zapůjčení, rezervujte v přihláškovém
systému

Terén:

Příměstský les s hustou sítí cest, kopcovitý, jezdivé pěšinky, dávačka kolem řeky.. a
taky nová trať pro Český pohár XC MTB s technickými sekcemi, kde se určitě dosyta
vyblbnete!

Mapa:

"Červený vrch", M 1:6 000, stav pěšácké mapy 2010, cesty nebudou převedeny do
MTBO klíče, ale budou zvýrazněny potlačením pozadí (ano, stále mluvíme o mapě..) při
tisku a v rámci omezených časových možností částečně zrevidovány.

Upozornění:

zákaz vjezdu do Pisáreckého tunelu :-) a na silnici ul. Pisárecká
v prostoru oploceného atletického areálu vedle startu je jízda na kole
povolena všude, vjezdy do areálu jsou vyznačeny v mapě, jinudy dovnitř
nejezděte!
jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)
na startu možná úschova věcí na hromadě pod laxním dozorem pořadatele
v cíli se ohlaste startérovi
povinnou výbavou je cyklistická přilba
les je velmi často navštěvován pejskaři, turisty, cyklisty, buďte ohleduplní a
dávejte pozor zejména na cyklostezce podél řeky
k případným zvídavým místním občanům buďte slušní a sdělte jim, že jste na
veřejném tréninku MTBO
Mlíka/lampiony, kleště, průkazka bude k dispozici na startu, dětská trať jen lampiony a
kleště
Normální, zkrácená a mládež, povinné pořadí kontrol, délka tak akorát, pro děti malá
odměna v cíli

0m

Centrum – Cíl - Start - hospoda: 0 m

Kontroly:
Tratě:
Výsledky:

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

Občerstvení, WC:
První pomoc:

pořadatel nezajišťuje, v blízkém okolí je spousta možností

pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!

Všichni účastníci se účastní na vlastní nebezpečí.

