Rozpis a pokyny
8. závodu Brněnského poháru MTBO 2012
Pořadatel:

Schwabach mit Familie

Datum:

Středa 26.9.2012

Přihlášky:

Na http://mtbo.tbm.cz/do 25.9.2012, 12:00 hod, na místě omezený počet map

Startovné:

30,- Kč na místě

Centrum:

Brno – Komín, ul. Řezáčova, retenční nádrž, GPS: 49°13'30.597"N, 16°33'39.582"E

Parkování:

parkovací plochy v sídlišti Komín, odtud kolem paneláku Řezáčova č.o. 34-40 do centra

Prezentace:

na startu

Start:

16:30 – 17:45 (Slunce zapadá v 18:45, přijďte včas!!)

Vzdálenosti:

Parkování - Centrum:

cca 200 m

Centrum – Cíl - Start:

0m

Terén:

Příměstský les s hustou sítí cest, kopcovitý, občas technicky náročnější sjezdy,
nádherné jezdivé pěšinky a panoramata. I v případě deště bude podklad docela OK.

Mapa:

"Kozí bobky MTBO", M 1:10 000, stav pěšácké mapy 2011, převod cest do MTBO klíče
a jejich částečná revize 09/2012

Upozornění:

-

Kontroly:
Tratě:

Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit),
ve vrcholových partiích Medláneckých kopců, kde jsou cesty nezřetelné, z
kola slézat nemusíte, na kopec i dolů ale jeďte po cestě, jedná se o Přírodní
památku a stejně je to nejlepší.
Dále je povolena jízda na kole v prostoru retenčky (centrum).
Na startu možná úschova věcí na hromadě pod dozorem pořadatele
V cíli se ohlaste startérovi
Povinnou výbavou je cyklistická přilba
Les je velmi často navštěvován pejskaři, turisty, cyklisty a jezdci na koních
Trať vede v blízkosti kolejí, srážka s šalinou v tomto případě sice s největší
pravděpodobností nehrozí, ale dávejte pozor na studentky a studenty. Meze již
zřejmě nebudou vyhřáté, ale i tak buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti
obzvláště při sjezdech a v zapadlých zákoutích.
Červenobílé fáborky, kleště/nebo fixa, průkazka bude k dispozici na startu
Normální a zkrácená, povinné pořadí kontrol.
Délka normálky cca 7 km vzdušně/vítěz cca 38 min

Výsledky:

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

Občerstvení, WC:
První pomoc:

pořadatel nezajišťuje, v Komíně je spousta hospod

pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

