Rozpis a pokyny
6. závodu Brněnského poháru MTBO 2016
Pořadatel: Aleš Humlíček, e-mail: humlicek@fme.vutbr.cz
Datum: středa 29.6.2015
Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2016/ do úterý
28.6.2015, 12:00 hod, na místě bude omezený počet map
Startovné: 30,- Kč na místě pro přihlášené v termínu, ostatní za 50,- Kč
Mládež : start zdarma
Centrum: Ostopovice, most nedokončené dálnice GPS: 49°9'21.168"N, 16°32'34.526"E
Parkování: v centru závodu( cca 10 aut se tam snad vejde, raději přijeďte kolmo)
Start: 16:30 – 18:00. Slunce zapadá cca v 21:00 (blikačku na cestu domů pro jistotu sebou!)
Vzdálenosti: Centrum – Start- Cíl : 0 m
Terén: chatová a zahrádkářská oblast ,přilehlé lesíky, dosti členitý a kopcovitý, mnoho cest různé
kvality, převážně dobře sjízdných ( za mokra trošku hůře), sem tam náznak singltreku
Mapa: U 3 bříz MTBO, 1:10 000; E= 5 m; formát nejspíš A3 , dle klíče MTBO,
Revize : červen 2016
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
- budete jezdit převážně mezi zahrádkami, pozor na nepříjemné majitelé zdejších usedlostí
- pozor též na projíždějící motorizované zahrádkáře
- zároveň tu chodí i hodně pejskařů- POZOR na ně !
- cesty u kterých je vyznačen červený vykřičník jsou součástí naučné stezky a tvoří jej většinou
terénní schody které za mokra dost kloužou . Buďte tam velmi opatrní !!
- v lesních pasážích pojedete většinou sezónním podrostem ( vysoká tráva, ostružiny , kopřivy)

- tento podrost není v mapě zakreslen
Kontroly: Bílé igelitové fáborky, kleště.
Zaznamenání průchodu kontrolou: oražením do průkazky (bude k dispozici na startu).
Tratě: netradičně kratší, o to kopcovatější
Normální – délka cca 7 km vzdušně
Zkrácená – délka cca 5 km
Mládež - délka cca 2,5 km
Výsledky: Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení po závodě: v cílí bude kastl Starobrna Médium, pro řidiče nějaký ten Birell, nealko a
ionťák, jinak hospoda dole v Ostopovicích ( U Volejníků)
WC: pořadatel nezajišťuje
První pomoc: pořadatel nezajišťuje – stavitel je technik ne zdravotník
jeďte vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

