
 

 
 

Rozpis a pokyny  
6. závodu Brněnského poháru MTBO 2017 
 

Pořadatel: Aleš Humlíček, e-mail: humliceka@seznam.cz (mobil: 604419648) 

Datum: čtvrtek 29. 6. 2017  

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=6 do 
středy 28.6.2017, 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: Radostice, louka před pivnicí Pištěkárna 

     GPS: 49.1320092N,16.4796586E 

Parkování: v Radosticích kde najdete místo. Neparkujte prosím před výjezdy z rodin. domů  

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:  dosti členitý a kopcovitý, mnoho cest různé kvality, převážně dobře sjízdných  

Mapa: Kapitánův let ,  1: 15 000; E= 5 m; formát 29 x 27,5 cm,  dle klíče MTBO  

 Stav  :  květen 2017 

 Kategorie Mládež bude mít výřez mapy v měřítku 1 : 10 000 

 

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)  
- v centru možná úschova věcí u  pořadatele  
- v cíli se ohlaste startérovi  
- povinnou výbavou je cyklistická přilba  
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- na cestách v okolí luk a řeky  pojedete většinou sezónním podrostem ( vysoká tráva, ostružiny ,     
kopřivy) 
- kopřivy jsou všude , místy do výše řídítek. Doporučuji zakrytí dolních končetin 
- tento podrost není v mapě zakreslen  
- v prostoru mezi startem a cílem nejezděte na kole. Nejspíš tam budou i normální cykloturisti            
tak ať  nedojde ke zbytečné kolizi.  
-prostorem mapy vede hojně využívaná naučná cyklotrasa Bobrava 
- POZOR  na protijedoucí cyklisty 
- kdo pojede z Brna na biku může tuto  cyklotrasu použít pro příjezd do Radostic 

- les je často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a jezdci na koních. Buďte ohleduplní a dbejte 
 zvýšené opatrnosti obzvláště na křižovatkách. 

- pozor na koně , jsou  všude 
- většina cest je poznamenána užíváním koní. Pokud zaprší bude horší sjízdnost  
- doporučuji mít sebou náhradní duši 
- při mapování jsem ji min. 5x vypustil, tak ať dojedete i zpět do Brna 
- v mapě je použita značka :  sjízdná oblast mimo cesty  ( použita je oranžová barva) 
 zde platí výjimka z pravidel a takovéto plochy jsou v rozsahu označeném výše uvedenou značkou 
sjízdné. 
- zde je ukázka : 
 

 
   

Kontroly: Bílé igelitové fáborky, kleště.  

Zaznamenání průchodu kontrolou: oražením do průkazky (bude k dispozici na startu).  

Tratě: orientačně lehčí , o to kopcovatější 

            Normální – délka cca 9,9 km vzdušně  

            Zkrácená – délka cca 7,0 km  

            Mládež  -   délka  cca 3,1 km  

-trať Mládež má jeden prudší sjezd, jinak od křižovatky ke křižovatce. 

- doprovod rodičů je povolen   

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

Občerstvení po závodě: pořadatel nezajišťuje, přímo v centru je pivnice Pištěkárna kde Vás rádi 
obslouží  ( pivo, limo, drobné občerstvení např. pizza, klobásy, utopenec, nakládaný hermelín) 

WC: pořadatel nezajišťuje, zkuste vydržet do lesa 

První pomoc: pořadatel nezajišťuje – stavitel je technik ne  zdravotník 

  Jeďte vostře, ale opatrně!  

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 
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