
 

 
Pokyny k 7. závodu Brněnského poháru MTBO 2018 

 
Pořadatel:  Jašík  

Datum:   Středa 29.8.2018 

Přihlášky:  Na adrese http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=7 do 28.8.2018, 12:00 hod,  
na místě omezený počet map 

Startovné:  30 Kč pro předem přihlášené, dohlášky na místě za 50 Kč 

Centrum:  Přístřešek u rybníčku, 700 m JV od sokolovny v Bílovicích. GPS: 49.2430989N, 16.6842206E 

Parkování:  Dorazte na kole.  
Když už přijedete autem, parkujte u sokolovny.  K centru není možný příjezd auty.  

 

Prezentace:  Na startu 

Start:   16:30 – 18:00. Slunce zapadá už v 19:45, pro opozdilce se nějaký světelný zdroj může hodit. 

Vzdálenosti: Centrum – Cíl - Start:  0 m 

Terén:  Členitý všemi směry. V terénu jsou cesty všech šířek a sjízdností. Projedete rychlé šotolinky, 
svižné singly, strmá stoupání i technické sjezdy. Potkáte turisty, cyklisty, chataře, pejskaře, 
koňáky, ovce, hajného i estébácké hlídače – na všechny dávejte bacha. 

Mapa:  Zadní hadi, M 1:10 000, stav srpen 2018, mapový klíč pro MTBO, formát A4 

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, přilba je povinná). Na 
mapě je použita mapová značka 839 – oblast s povolenou jízdou mimo cesty (sytá oranžová). 
Pozor, tratě se kříží, dbejte na správné pořadí a buďte obezřetní na křižovatkách.  

Kontroly: igelitové fáborky, případně červenobílé lampiony a kleště, průkazka bude k dispozici na startu 
Tratě:  Normálka – 9,72 km (vzd. čarou) – 15 kontrol – průměrný veterán to dá pod 50 min 

Zkrácená – 7,03 km (vzd. čarou)  – 12 kontrol 
Mládež – 4,02 km (vzd. čarou) – 7 kontrol (jednoduchá trať po páteřních komunikacích) 

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

Občerstvení, WC: pořadatel nezajišťuje, ale v sokolovně je vždycky hezky 

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

 
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 

P 

Bílovice n/S 

Směr Klajdovka 

http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=7
https://mapy.cz/turisticka?x=16.6819053&y=49.2430053&z=16&l=0&source=base&id=2082792
http://mtbo.tbm.cz/
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