
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis a pokyny  

5. závodu Brněnského poháru MTBO 2015 
 

Pořadatel: Aleš Humlíček, e-mail: humlicek@fme.vutbr.cz, mob. 604419648 

Datum: středa 10.6.2015  

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2015/ do úterý 

9.6.2015, 12:00 hod, na místě bude omezený počet map  

Startovné: 30,- Kč na místě 

Centrum: Radostice, u koupaliště 

                   odbočka ze silnice k vlaku,  GPS: 49°8'17.318"N, 16°28'2.604"E 

Parkování: v centru závodu( 10-15 aut se tam snad vejde) 

Start: 16:30 – 18:00. Slunce zapadá v 21:00 (blikačku na cestu domů pro jistotu sebou!)  

Vzdálenosti: Centrum – Start: 500 m  

                       Centrum – Cíl : 0 m 

Terén: pro MTBO naprosto ideální, dosti členitý, kopcovitý, mnoho cest různé kvality, převážně 

dobře sjízdných (  za mokra trošku hůře),  

Mapa: Vlčí kopec MTBO, 1:15 000; E= 5 m; formát 28 x 29 cm, dle klíče MTBO,  

 Revize : květen 2015 

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  

- les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a pejskaři. Buďte ohleduplní! 

- ti se tam ale vyskytují převážně o víkendu , v týdnu spíše narazíte na lesní zvěř                                

( srnky ,zajíce a    veverky)  

- pozor na traktor! V lese probíhá intenzivní těžba dřeva  

- pozor také na popadané stromy. Po prosincové ledovce  je jich tam víc než dost. 

- většinu spadlých stromů jsem zaznačil   

- podél jižního okraje mapy vede silnice III.tř. Přštice – Hlína. Jízda po ní je zakázána. 

- stejně tam žádný ideální postup nevede 

Kontroly: Bílé igelitové fáborky, kleště.  

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

Tratě:  trošku kratší, o to kopcovatější –Normální -délka cca 9 km vzdušně , Zkrácená – délka cca 

6,5km .  



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

 

Občerstvení po závodě: hospoda na koupališti už asi neotevře , takže v cílí bude kastl Starobrna 

Médium, pro řidiče nějaký ten Birell, nealko  a ionťák 

 

WC: pořadatel nezajišťuje 

První pomoc: pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!  

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


