Rozpis a pokyny
5. závodu Brněnského poháru MTBO 2012
Pořadatel:
Datum:
Přihlášky:
Startovné:
Centrum:
Prezentace:
Start:
Vzdálenosti:
Terén:

Míra Rygl
Středa 13.6.2012
Na http://mtbo.tbm.cz/do 12.6.2012, na místě omezený počet map
30,- Kč na místě
Brno – ulice Nad Pisárkami, 370 metrů azimutem 218 ° od hotelu Myslivna
na startu
16:30 – 18:00
Centrum - Cíl - Start - Parkování:
0m
Městský kopcovitý les s hustou sítí cest a dobře sjízdných pěšinek, částečně
obytná zóna.
Mapa:
„Koniklecová“, pro OB, M 1:10 000, stav 2010
Upozornění: - Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit),
- Na startu možná úschova věcí ve vozidle pořadatele
- V cíli se ohlaste jménem startérovi
- Les je velmi často navštěvován pěšími a pejskaři z Kohoutovic a Nového
Lískovce. Buďte ohleduplní ať sem můžeme i za rok.
- Cyklistická přilba je povinná
- Více v desateru MTBO
Kontroly:
Červenobílé fáborky, kleště/nebo fixa, průkazka bude k dispozici na startu
Tratě:
Normální (Pari 30 - 40 min) a Zkrácená, povinné pořadí kontrol.
Výsledky:
Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení: káva, čaj, vychlazené lahváče, voda
První pomoc: pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí!

Desatero MTBO
1. Za jízdy vždy, i když mapuji, sleduji situaci před sebou, na křižovatkách
se rozhlížím. Chci-li náhle změnit směr jízdy, ohlédnu se.
2. Jezdím vpravo a uhýbám se doprava, je-li to možné, předjíždím vlevo.
Jedu-li do kopce, dávám přednost závodníkům jedoucím z kopce.
3. Jsem-li předjížděn, udělám místo tam, kam jsem vyzván. Tj. slyším-li
"zleva" uhýbám vpravo, slyším-li "zprava" uhýbám vlevo. Nejsem-li
vyzván, uhýbám vpravo.
4. Musím-li pro mapování zastavit, učiním tak na okraji cesty tak, abych
neomezil ostatní v jízdě.
5. Během závodu jezdím jen po cestách a pěšinách vyznačených v mapě.
Mimo ně kolo nosím. Při jízdě mimo cesty budu diskvalifikován.
6. Ihned po oražení kontroly od ní odjíždím a umožním ražení dalším
zavodníkům. Mapuju, svačím, montuju a močím v dostatečné vzdálenosti
od ní a stranou cesty. Celou dobu závodu mám čip připevněný ke kolu.
7. Celou dobu závodu musím mít na hlavě upevněnou přílbu, dobré jsou
také brýle proti větvičkám a hmyzu a rukavice chránící ruce při případných
pádech.
8. Nic po mě nesmí v lese zbýt, tj. obaly od laskomin, prázdné lahve a
píchlé duše si odvezu zpět.
9. Ukončím-li předčasně závod, oznámím to v cíli pořadateli a odevzdám
mapu.
10. V případě zranění jiného učastníka závodu jsem povinen pomoci.

