
 
 

 
Pokyny k 5. závodu Brněnského poháru MTBO 2017 

 
Pořadatel:  Jašík & Pavel 

Datum:   Středa 14.6.2017 

Přihlášky:  Na http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=5 do 13.6.2012, 12:00 hod, na místě omezený 
počet map 

Startovné:  30,- Kč na místě 

Centrum:  Kaple Mitrovských  u Horákovské myslivny. GPS: 49.2144897N, 16.7367131E 

Parkování:  Dorazte na kole, případně využijte cyklobus č. 55. 
Když už přijedete autem, parkujte na parkovišti u restaurace U Raka, na placeném parkovišti u 
restaurace Eldorádo nebo na točně konečné autobusu v Mariánském údolí (viz obrázek níže).  
Velmi omezeně lze parkovat podél příjezdové silnice z Horákova k Horákovské myslivně. 
Z důvodu převýšení z parkovišť tuto poslední volbu ponechte pro doprovod nejmenším bajkerům. 
K centru není možný příjezd auty.  

 

Prezentace:  na startu 

Start:   16:30 – 18:00 

Vzdálenosti: Parkování - Centrum: 2km, převýšení 130 m (z Mariánského údolí) po lesní asfaltce 
Centrum – Cíl - Start:  0 m 

Terén:  Moc hezký les s hustou sítí cest a pěšin zpravidla s velmi dobrou sjízdností. Na východě a severu 
svažitý.                  

Mapa:  Říčky MTBO, M 1:15 000, stav červen 2017, mapový klíč pro MTBO, formát A4 

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

Upozornění:  Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit, přilba je povinná) 
V cíli se ohlaste startérovi 
Les je často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a jezdci na koních. Buďte ohleduplní a dbejte 
zvýšené opatrnosti obzvláště na křižovatkách. 
Pozor, u cíle, za zatáčkou na rychlé silničce je závora. Dávejte pozor! 

Kontroly: igelitové fáborky, kleště, průkazka bude k dispozici na startu 
Tratě:  Normálka – 10,3 km (vzd. čarou) – 13 kontrol – vítězný čas 42:30 

Zkrácená – 7,6 km (vzd. čarou)  – 9 kontrol 
Mládež – 3,4 km (vzd. čarou) – 4 kontroly  

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

Občerstvení, WC: pořadatel nezajišťuje, ale v Mariánském údolí je hafo možností 

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

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 
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