
 

Rozpis a pokyny 
7. závodu Brněnského poháru MTBO 2015 

a mistrovství Brna ve sprintu 
Pořadatel:  Schwabach Bros 

Datum:  středa 29.7.2015 

Přihlášky:  přes přihláškový systém MTBO poháru na http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2015/, do  
  28.7.2015, 12:00 hod, na místě omezený počet map 

  - do přihlášky uveďte číslo čipu, příp. požadavek na jeho zapůjčení, jeden čip 
  může jet závod vícekrát, jen je potřeba to trochu pohlídat se startérem 

Startovné:  50,- Kč na místě (lehce zvýšeno z důvodu fixních nákladů za pronájem areálu) 

  startovné HDR dobrovolné, zapůjčení čipu zdarma, případná ztráta čipu za peníze 

Centrum:   Brno, areál BVV, kongresové centrum, GPS: 49°11'19.921"N, 16°35'5.417"E 

 vstup do areálu pouze přes vrátnici kongresového centra - http://mapy.cz/s/9LyN 

Parkování:  mimo areál BVV 

Prezentace:  na startu 

Start:   16:30 – 18:00 

Vzdálenosti:  centrum – start - cíl:   0 m 

Terén:   zpevněný, rychlý, rovný.. i za mokra.. nabouchejte pláště, ať to valí 

Mapa:   "Výstec", M 1:5 000, stav 09/2004, mapový klíč „pěšácká OB mapa“ 

 mapa lehce doplněna 07/2015, pavilóny sedí, trávníčků a jiných drobností si 
nevšimnete, protože povalíte :-) 

Upozornění:  - úplný zákaz vstupu (ani na kole, ani pěšky!!) na zatravněné plochy 
 - kde je zpevněná plocha (asfalt, dlažba, štěrk..), tam je jízda povolena 
 - do/z pavilónu jezděte pouze otevřenými vstupy a opatrně – platí pouze pro 

jeden pavilon s kontrolami, do ostatních je přísný zákaz vstupu!! 
 - nejezděte v mezipatře, kontroly budou buď nad nebo pod váma, jako loni :-) 
 - respektujte zakázané prostory 
 - areál je závodní prostor, rozšvihat před závodem se můžete vně areálu 
 - na startu možná úschova věcí na hromadě pod laxním dozorem pořadatele 
 - v cíli se ohlaste startérovi a nezapoměňte si vyčíst čip 
 - povinnou výbavou je cyklistická přilba 
 - pozor na rampy, schody, sloupky, vysoké obrubníky, ploty, brány... a další 

zákeřnosti, které se v lese standardně nevyskytují. Pejskaře a výletníky sice asi 
nepotkáte, ale myslete na to, že za každým rohem může být chodec nebo auto nebo 
závodník nebo...!  Myslete!! 

Kontroly: lampiony, SPORTIdent, start ze startovací krabičky, na trati krabičky umístěny ideálně 
  na stojanech, popř. na zemi či jinak vhodně s ohledem na místo kontroly 
Tratě:   trať je jen jedna, kategorii (normálka/zkrácená/HDR) uveďte v přihlášce pro  
  zařazení do správného žebříčku      

  povinné pořadí kontrol – sledujte mapu a kódy, SI trestá každou chybu! 

  pár kontrol bude i v pavilonu, detail najdete na druhé straně papíru – po  
  sebrání všech kontrol uvnitř pokračujete opět na hlavní mapě, číslování  
  kontrol pokračuje vzestupně napříč oběma stranami mapy 

  délka a čas se uvidí až po postavení tratí, ale bude to sprint! 

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

Občerstvení, WC:  WC v přízemí kongresového centra, po závodě afterparty (pivo, buřty) tady: 
  49°12'55.725"N, 16°33'8.186"E 

První pomoc:  pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale vopatrně! 

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


