Rozpis a pokyny
4. závodu Brněnského poháru MTBO 201766
Pořadatel: King a Dana a Šňupec, jan.kral@voltfoto.cz
Datum: ČTVRTEK 1.6.2017
Kategorie:

Dlouhá – předpokládaný čas vítěze 60´, 12500m/490m přev./ 11K
Zkrácená- předpokládaný čas vítěze – 50´, 8630m/360m přev./ 7k
Mládež - předpokládaný čas 25´- 30´ - 3870m /180m přev. / 5K odpovídá
kategorii DH14 MTBO, obtížnost „od křižovatky ke křižovatce“, techničtější sjezd
po cestě, jeden výjezd. (Doprovod rodičů na kole povolen) – Nepřejíždí silnici
Pro účastníky kategorie „M“ budou v rámci Dne děti drobné dárky a
upomínkové předměty.

Mapníky:

cca 7-8 ks mapníků bude k dispozici k zapůjčení

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2017/ do středy
31.5.2017, 18:00 hod, na místě bude omezený počet map
Startovné: Kategorie: Dlouhá a Zkrácená 30,- Kč na místě pro včas přihlášené
Dohlášky na místě 50kč.
Mládež:

0,-Kč

Centrum: V Zahradách 9, start - cíl – brána před garáží u KINGových, GPS: 49.2880339N, 16.6290358E

Parkování: V místě na ulici omezeně, doporučuji zaparkovat u hřiště v Útěchově GPS:
49.2910178N, 16.6303833E - cca 300m od Centra závodu.
Přijeďte na kole, Stmívá se pozdě a dolů je to z kopce, do Řečkovic přes Ořešín po šotolině 20min
mimo provoz.
Start: 16:00 – 18:00. Slunce zapadá v 21:00 (blikačku na cestu domů s sebou!)
Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start: 0 m
Terén: mnoho cest a pěšin,šotoliny dobře sjízdné i za mokra, velké cesty jak kdy a kde. V okolí
Útěchova tradiční kvalita. I široké cesty můžou být tečky – zejména díky činnosti prasat, jezdců
na koni a zarostlé trávou. A tradiční KOPCOVATÝ profil. Nahoru dřina a dolu se moc nesvezete
Mapa: Spojený Útěchov – Panská Lícha (MTBO-2011-TBM), Dlouhé Vrchy (2013-OB-ADA),
Zavíravá (2017-OB-ADA) – cesty překlopeny do MTBO Klíče – některé projety a zhlednuty
Šotoliny jsou rychlé nahoru i dolů
Na čárkách se mohu objevit nečekaně pomalé tečkované pasáže (tráva, rozrytý podklad)
Průseky v hustnících jsou tečky.
Upozornění:

SILNICE ÚTĚCHOV – SOBEŠICE, ÚTĚCHOV – VRANOV, ÚTĚCHOV – ADAMOV
DAVEJTE POZOR PŘI PŘEJÍŽDÉNÍ
PRO JÍZDU NA POSTUPU JSOU ZAKÁZANY
V ÚTĚCHOVĚ JE JÍZDA PO HLAVNÍ SILNICI A PO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH POVOLENA
BUDE VYZNAČENO
- jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)
- výjimku tvoří plochy na nichž je použita, ve formě sytě oranžové plochy, značka „839 - Oblast,
kde jízda mimo cesty je povolena“. Zde platí Výjimka z pravidel a takovéto plochy jsou v rozsahu
označeném výše uvedenou značkou sjízdné.
- v centru možná úschova v garáži pořadatelů
- v cíli se ohlaste startérovi
- povinnou výbavou je cyklistická přilba
- trať kříží několik málo frekventovaných silnic, pozor při jejich přejíždění!
- les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a pejskaři, ale ne ty zarostlé cesty a kopce,
kde pojedete . Buďte ohleduplní, kde je potkáte!
Kontroly: Bílé igelitové fáborky s písmeny
Zaznamenání průchodu kontrolou: Zápis písmene do průkazky.
Výsledky: Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení po závodě: na místě bude připraveno, pivo, limo, lehká grilovačka, kuskusový salát,
možná jablečný závin – pokud Dana stihne, Restaurace Za Sedmero – 150m
WC: asi u pořadatelů doma, pokud se vyzujete a nepůjdete všichni zaráz
První pomoc: pořadatel nezajišťuje, ale RUM doma máme - jeďte vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

