
Rozpis a pokyny  

7. závodu Brněnského poháru MTBO 2017 – Sprint Čertovou roklí 

Pořadatel: Martin Malý, e-mail: martinmal@email.cz 

Datum: čtvrtek 31. 8. 2017  

Přihlášky: v přihláškovém systému na webu http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=7 

do středy 30. 8. 2017, 12:00 hod, na místě bude omezený počet map 

Startovné: 30,- Kč na místě  

Centrum: Čertova rokle – Dětské hřiště Lesná (222 m od smyčky šaliny), 49.2279369N, 16.6258631E 

Parkování: v přilehlém okolí sídliště 

Start: 16:30 – 18:00. Slunce zapadá v 20:05 (blikačku na cestu domů s sebou!)  

Vzdálenosti: Centrum – Cíl – Start: 0 m  

Terén: roklina Čertovy rokle a sídliště, mnoho zpevněných cest, chodníků, parkovišť, pěšin, dobře 

sjízdných i za mokra, 2x hezký sjezd ze schodů (dětí se netýká) 

Mapa: Lesná 2008, M 1:5649; E=5m; formát A3, stav k dnešnímu dni se příliš nezměnil, přibylo pár 

pěšin (ty důležité jsem dokreslil) 

Mapníky:  6 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 startéra  

- v cíli se ohlaste startérovi 

- povinnou výbavou je cyklistická přilba  

- trať kříží několik parkovišť a příjezdů k nim, pozor při jejich přejíždění!  

- okolí rokle je velmi často navštěvováno pěšími turisty, cyklisty a pejskaři. Minulý týden bylo ještě 

sídliště liduprázdné, tak doufejme, že to poslední prázdninový týden ještě vydrží. Buďte ale 

ohleduplní!  

Kontroly: Igelitové fáborky s písmeny. Průchod kontrolou je zaznamenán napsáním písmena fixou do 

průkazky (obojí bude k dispozici na startu).  

Tratě: Normální i zkrácená – délka cca 5km (jedna trať pro obě kategorie), 18 kontrol (vítězný čas 20 

minut), Mládež – délka cca 2km , 12 kontrol (pouze kolem rokle, nikde nekříží silnici, nebo parkoviště)  

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

Občerstvení po závodě: velké množství restauračních zařízení v blízkém okolí 

WC: v přilehlém lesním porostu, pořadatel nezajišťuje  

První pomoc: pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně! Všichni účastníci závodí na vlastní 

nebezpečí. 
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