Rozpis a pokyny
6. závodu Brněnského poháru MTBO 2019
Pořadatel:

Ředitel závodu: Tišňál – 603 146 380, martin.tisnovsky@gmail.com
Ředitel ředitele závodu: Velkej Tišňál, 604 223 126
Datum:
Čtvrtek 27.6.2019
Přihlášky:
Na http://mtbo.tbm.cz/do středy 26.6.2019, 12:00 hod, na místě omezený počet
map
Startovné:
30 Kč pro předem přihlášené, 50 Kč pro dohlášky
Centrum:
ČOV Březina (49.277639, 16.745451)
Parkování:
cca 5 aut přímo v místě centra závodu, ostatní parkování v poslední zatáčce před
Březinou po pravé straně (49.275398, 16.744972). Pořadatel doporučuje příjezd
na kole, délka závodu je uzpůsobena vzdálenosti od Brna.
Prezentace: na startu
Start:
16:30 – 18:00. Světlo je dlouho, ale blikačka by se mohla hodit. 
Vzdálenosti: Parkování - Centrum:
200 m
Centrum – Cíl - Start:
0m
Terén:
Rovinaté pasáže s hustou sítí cest střídají krátká rychlá, spurterská stoupání,
technické sjezdíky a jeden single trail. A taky jeden kopec 
Mapa:
„Křtiny“, M 1:10 000, původem pěší mapa překlopená do MTBO s drobnou revizí.
Upozornění: - Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)
- Platí přísný zákaz pohybovat se v průběhu závodu po silnici 373 Ochoz –
Březina – Křtiny!!!
- Na startu možná úschova věcí ve vozidle pořadatele
- V cíli se ohlaste startérovi
- Povinnou výbavou je cyklistická přilba
- Les je stále ještě obýván srnami, jeleny, divokými prasaty a další zvěří. Buďte
ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech. Srážka
s jelenem by vás mohla bolet  Les není výrazněji navštěvován pěšími turisty
a dalšími bikery, buďte opatrní. Případný defekt si budete muset v lese
opravit sami 
Kontroly:
Bílé igelitové fáboky
Systém ražení: SI AC low cost version – ražení probíhá bezkontaktně do šedé kůry mozkové
závodníka. Před závodem si prosím zkontrolujte volné místo na disku, v případě
nedostatečné kapacity budou na místě průkazky k zapsání písmen na kontrolách.
Fixu s sebou. 
Tratě:
Normální – 8,2 km vzduchem, povinné pořadí kontrol
Zkrácená – 5,5 km vzduchem, povinné pořadí kontrol
Mládež – 3 km vzduchem, povinné pořadí kontrol
Výsledky:
Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení: V cíli pivo, hospoda v Bílovicích
WC:
v lese nebo přímo do ČOVky
První pomoc: pořadatel nezajišťuje
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

