
Rozpis a pokyny 
pokyny a informace šiřte všem kdo mají rádi kolo a OB 

5. závodu Brněnského poháru MTBO 2013 
Útěchovem – Vranovem horem dolem 

Přebor Brna MTBO 

Pořadatel: King a Šňupec (kontakt King 773 690310) 

Datum:  Středa  26.06.2013 

Přihlášky: Na http://mtbo.tbm.cz/ do 25.6.2013, 12:00 hod, na místě omezený počet map 

Startovné: 30,- Kč na místě 

Centrum: Útěchov Hřiště GPS: 49°17'27.945"N, 16°37'51.485"E 

 

Parkování: Přímo u hřistě cca 20 míst 

Prezentace: Útěchov hřiště 

Start:  16.15-18:45. Minimálně po dvou minutách. 

Vzdálenosti: Centrum – Start 200m 

  Centrum – cíl – 0m 

Terén:  krásně zarostlý, hustá síť cest i vrstevnic, typicky útěchovský (viz foto)   

Mapa:  Mapa Vranov – redesign MTBO 2013) – 1:15 000 

                              

Dlouhé Vrchy Redesign MTBO 2013 – 1:5000 (Ukázka 2) 



 

Tenké tečky jsou tečky, odbočky na tečky nebudou probržďovány, většinu nových 
pasek jsme se snažili na mapě u kontrol a na postupech zachytit. 

Všechny dvě kategorie mají výměnu map. Závodníci dostanou na startu dvě mapy. 
Místo staru na druhé mapě je označeno trojúhelníkem a je totožné s poslední 
kontrolou na první mapě.  

Upozornění: VEMTE SI „SI CHIPy“, na půjčení max 2ks 

Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit) 
Silnice mezi Útěchovem a Vranovem je zakázána. Vyznačeno na mapě.  Křížení je 
povoleno. Buďte opatrní 
  
V prostoru místy probíhá těžba. Takže některé cesty jsou obtížně sjízdné 

- V centru si můžete odložit věci, ale pořadatelé za nic neručí. 
- V cíli se ohlaste startérovi (bude vypadat podobně jako pořadatel) 
- Povinnou výbavou je kolo a helma 

Kontroly: Lampiony 15x15 cm. Přivázané na stromě + SI KONTROLY přilepené na Stromě u 
lampionu. 

Tratě:  Normální a zkrácená, výměna map, SI Krabičky na kontrolách. Volby postupů 
v omezené míře ☺Délka: 40 min zkrácená a 50 min normální 

Výsledky: Předběžné na místě, konečné na webu http://mtbo.tbm.cz/, vyhlášení 20:15 

První pomoc: pořadatel nezajišťuje – jeďte rychle je to závod. Přes silnici pomalu!!! 

Občerstvení:      Pořadatel zajišťuje následující: 

 Gril (viz foto)Uhlí na Gril. A něco na Grilování. Papírové tácky 

 



- Klobása 
- Šnupcova krkovička v marinádě 

 
- Ryby na gril 
- Příloha: zeleninový salát, okurka, chléb, hořčice, pro děti kečup, kuskusový salát 

paní Kingové 

 

Grilování:  Self Service, ale můžete ukecat Šnupca, aby vám něco hodil na grill, když nebude 
vyčítat časy jako zálohu Sporidentu 

Pivo, Limo, Zelená, Rum, Fernet, chipsy, zmrzlina v místním stánku na hřišti 

Dětský koutek: v místě je opravené a nové dětské hřiště s prolízkama a pískovištěm. Vemte děti. Pro 
děti připravena krátká trat okolo areálu možno běžet i jet na kole.. Pořadatelé děti 
nehlídají. Leda, že byste ukecali paní Kingovou a jeho děti.  

 

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí! 

Některé plánované věci podléhají realizačně počasí ☺ 

 

 


