Rozpis a pokyny
5. závodu Brněnského poháru MTBO 2018
Pořadatel: King a Jola, jan.kral@voltfoto.cz
Datum: STŘEDA 13.6.2018
Kategorie: Normálka – předpokládaný čas vítěze 60´
Zkrácená- předpokládaný čas vítěze – 50´
Mládež - předpokládaný čas 25´- 30´ odpovídá kategorii DH14 MTBO, obtížnost „od křižovatky ke
křižovatce“
Mapníky: cca 5 ks mapníků bude k dispozici k zapůjčení

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://apps.adamna.net/mtboliga/? do úterý
12.6.2018, 20:00 hod, na místě bude omezený počet map
Startovné: Kategorie: Dlouhá a Zkrácená 30,- Kč na místě pro včas přihlášené
Dohlášky na místě 50kč.
Centrum: Útěchov Hřiště, GPS: 49.2908558N, 16.6311706E
Parkování: V místě na parkovišti u hřiště
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: tradiční KOPCOVATÝ profil. Cesty, zejména ty menší zarostly, ale dají se. Vezmeme na to
ohled při stavbě
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 zhlédnuty
Na čárkách se mohu objevit nečekaně pomalé tečkované pasáže (tráva, rozrytý podklad)
Průseky v hustnících jsou tečky.
- 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 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 a kleště
Zaznamenání průchodu kontrolou: oražení.
Výsledky: Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení po závodě: na místě bude připraveno, pivo, limo, lehká grilovačka – zkusíme jestli
stihneme, možná kuskusový salát, (zkusíme přemluvit hospodyňku) – občerstvit se dá i v
restaurace Za Sedmero, kde vítají cyklisty s otevřenou náručí – 150m
WC: asi na přírodno v lese
První pomoc: pořadatel nezajišťuje, ale RUM doma máme, také naši hospodyňku Danušku, která
když tak ošetří a pofouká - jeďte vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

