
 
 
 
 
 
 

 

Rozpis a pokyny 

6. závodu Brněnského poháru MTBO 2012 

 
Pořadatel:  Malej Tišňál a Velkej Tišňál 

Datum:  Středa 27.6.2012 

Přihlášky:  Na http://mtbo.tbm.cz/do pondělí 25.6.2012, 12:00 hod, na místě omezený počet map 

Startovné:  30,- Kč na místě 

Centrum:   Pod Hádkem, 150m od silnice Ochoz u Brna – Hostěnice po cyklostezce č. 5131, směr 
Bukovinka. GPS: 49°15'11.433"N, 16°45'55.646"E. V místě startu slavného závodu do 
vrchu Bukola. 

Parkování:  cca 5 aut přímo v místě startu, ostatní Pod Hádkem, u silnice Ochoz u Brna – Hostěnice. 
GPS: 49°15'6.443"N, 16°45'49.989"E, odtud na start přes silnici po cyklostezce č. 5131, 
směr Bukovinka. O víkendu je zde vybíráno parkovné, snad tam nebude výběrčí stát i ve 
středu odpoledne. 

Prezentace:  na startu 

Start:   16:30 – 18:00 

Vzdálenosti:  Parkování - Centrum:   200 m 

Centrum – Cíl - Start:   0 m 

Terén:   Les s hustou sítí cest, kopcovitý, technicky náročné sjezdy, za deště velmi těžký podklad. 

Mapa:  „Kurvahošingutenábend“, M 1:15 000, stav duben 2012.  

Upozornění:  -      Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit) 
- Vstup na louku u údolí Říčky zakázán. Bude označeno v mapě 
- Na startu možná úschova věcí ve vozidle pořadatele 
- V cíli se ohlaste startérovi 
- Povinnou výbavou je cyklistická přilba 
- Postup z poslední kontroly vede po silnici Hostěnice – Ochoz u Brna, nebude omezen 

silniční provoz, dávejte velký pozor! 
- Les je velmi často navštěvován srnami, jeleny, divokými prasaty a další zvěří.  Buďte 

ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech. Srážka s jelenem by 
vás mohla bolet ☺ 

Kontroly: Červenobílé fáborky, kleště/nebo fixa, průkazka bude k dispozici na startu 
Tratě:   Normální – Délka cca 10,5km vzdušnou čarou, povinné pořadí kontrol 

Zkrácená – Délka cca 7,5km vzdušnou čarou, povinné pořadí kontrol 

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

Občerstvení, WC:  pořadatel nezajišťuje, bufet „Pod Hádkem“ cca 300m od cíle 

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

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


