
Rozpis a pokyny 

7. závodu Brněnského poháru MTBO 2014 

 
Pořadatel:  Adéla a Vašek 

Datum:  Středa 2.7.2014 

Přihlášky:  na webu http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2014/  do 1.7.2014, 12:00 hod, na místě 
omezený počet map 

Startovné:  30,- Kč na místě 

Centrum:   Brno–Medlánky, turistické odpočívadlo mezi Medláneckými kopci, viz 
http://mapy.cz/s/av17 

Parkování:  omezeně podél cesty od ulice Turistické a omezeně též u cesty z Hudcovy za 
veterinárním výzkumákem, viz http://mapy.cz/s/av1V 

Prezentace:  na startu 

Start:   od 16:30 

Vzdálenosti:  Parkování – Centrum:  200 m 

Centrum – Cíl - Start:   0 m 

Terén:  Pro většinu závodníků MTBO dosud asi terra incognita: příměstské místy 
sečené stepi na vyhaslé medlánecké sopce, městské ulice, pěšinky, chodníky, 
schody, parkové prostředí, zákoutí, sem-tam psí a výjimečně i lidské výměty, 
houpáky. Dodržování pravidel MTBO je nerelevantní, naopak pravidla silničního 
provozu prosím zkuste respektovat a nehádejte se. Postupy sídlištěm jsme se 
snažili koncipovat tak, abyste jezdili v jednosměrkách po směru a po chodnících 
co nejméně (po těch by se totiž mělo správně kolo vést).  

Mapa:  „MEDLÁNKY“, z roku 2011, měřítko 1:4000, ekv. 2,5 m, pěší, neupravená pro 
MTBO, trať: unikátní ruční práce, pro obě kategorie stejná, protože fyzicky méně 
náročná (krátká), místy mapařinka. POZOR: Prostor pokrytý mapou (formátu A4) 
je z důvodu protáhlého tvaru rozdělen na listu na 2 části, přejezdy mezi nimi 
budou značeny čárkovaně. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  

 V medláneckém parku dejte prosím velký pozor na děcka, optimální postupy by 
sice přes  jejich vyhrazený prostor vést neměly, ale když se tam i tak dostanete, 
buďte  opatrní a vstřícní: maminky mají vždycky pravdu, stejně jako strážníci, 
kteří mají navíc tendenci zastávat obecný názor, že se po chodnících na kole 
nejezdí. Naopak pejskaři zpravidla pravdu nemají, případný střet je však jako 
obvykle vždy nutno vyhodnocovat z hlediska časového, dále pak dle rasy, košíku, 
věku a kondice. Prostí pěšáci mají na chodnících bezpodmínečnou přednost. 

 
Kontroly: Fáborky, kleště, vesměs umístěné na plotech či větvích, jeden OB stojan. 

Průkazka bude k dispozici na startu.  
Tratě:   Sprint asi na půl hoďky, pro všechny stejný. 

 

Občerstvení a WC: restaurace U Křivé vrtule v areálu letiště, cca 300 metrů od centra. 

 

První pomoc:  poskytuje první z pořadatelů, ten druhý neposkytuje. 

Všichni účastníci závodí na vlastní odpovědnost. 


