
PopCornRide – rozpis a pokyny 7. závodu Brněnského poháru MTBO 2021 

Pořadatel:  Jirka Ehl ( ehl.j@centrum.cz, 737 616 009)  

Datum:  čtvrtek 30. 9. 2021, 17:00 – 18:00  

Přihlášky:  na výše uvedený e-mail pořadatele do čtvrtka 30. 9. 2021, 10:00 hod, na 

místě bude k dispozici omezený počet map  

V přihlášce uvádějte Jméno/Kategorii/Číslo čipu (případně požadavek na jeho 

zapůjčení)/požadavek na zapůjčení mapníku, urychlíte tak odbavení na místě  

Startovné:  dospělí 100,- Kč na místě (75 vstup do bludiště + 25 startovné), děti 55,- Kč 

(vstup do bludiště)  

Centrum:  odbočka z ulice Ondrova, Brno-Kníničky, https://mapy.cz/s/luzojutasa 

Parkování:  u bludiště je náhradní odstavná parkovací plocha pro ZOO Brno, dá se použít. 

Nebo přijeďte na kole, ať se trochu projedete, v bludišti už moc kiláků 

nenatočíte  

Start:  17:00 – 18:00 hod. (blikačku na cestu domů určitě s sebou!)  

Vzdálenosti:  Centrum – Cíl - Start: 0 m  

Mapníky:  cca 5 ks mapníků bude na startu k dispozici pro zapůjčení, požadavky uvádějte 

v přihlášce  

Terén:  Bludiště v kukuřičném poli, hustá síť nepravoúhlých cest a křižovatek, 

rovinatý, bez panoramat. Letos je bludiště větší než v minulých letech, je ve 

tvaru České republiky 

Mapa:  "PopCornRide 2021", měřítko 1:1000, rozměr A4, oboustranná, jeden typ cest, 

bez vrstevnic  

Upozornění:  na všech křižovatkách platí PŘEDNOST ZPRAVA!, vyhýbá se VPRAVO! - 

ABSOLUTNÍ zákaz pohybovat se mimo cesty a řezat zatáčky! Absolutní respekt 

k rostlinám - přestože bude areál vyhrazen pouze pro MTBO, buďte opatrní a 

ohleduplní k ostatním závodníkům! Není vidět za roh!!!!! - v centru možná 

úschova věcí - povinnou výbavou je cyklistická přilba  

Systém ražení: SPORT IDENT v kontaktním režimu, na kontrolách krabičky na stojanu bez 

lampionu, číslo čipu uveďte do přihlášky, případně požadavek na zapůjčení (na 

startu bude pár SI čipů k dispozici).  

Tratě:  Normální, Zkrácená – 20k, 1,1 km (až přijedete na poslední kontrolu na jedné 

straně, otočte mapu pro další kontroly na druhé straně)  

https://mapy.cz/s/luzojutasa


Mládež – o něco kratší (celá trať na jedné straně)  

Pevné pořadí kontrol – kódy na mapě u čísel kontrol  

Výsledky:  Průběžné výsledky on-line na maloplošné obrazovce na místě, konečné 

výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/  

Vyhlášení:  Po dojezdu všech favoritů, vítěz v každé kategorii obdrží tématickou cenu 

Občerstvení:  Spousta restaurací v okolí. Nějaké lahváče i na místě.  

WC:  pořadatel nezajišťuje  

První pomoc:  pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně! Možná ani není nutné jet 

ostře. Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Akce se koná pouze za 

příznivých meteorologických podmínek. Předpověď je dobrá, tak nám to snad 

ještě neposekají  

Těším se na Vás! Jirka Ehl 

http://mtbo.tbm.cz/

