
Rozpis a pokyny 

8. závodu Brněnského poháru MTBO 2014 

 
Pořadatel:  malej a velkej Tišňál 

  Telefon: +420 603 146 380 

Datum:  Středa 27.8.2014 

Přihlášky:  Na http://mtbo.tbm.cz/do úterý 26.8.2014, 12:00 hod, na místě omezený počet map 

Startovné:  30,- Kč na místě 

Centrum:  Hostěnice 245. GPS: 49°14'12.570"N, 16°46'45.465"E. Centrum je stejné jako vloni 

Parkování:  na místě není možné parkovat, auta prosím nechte ve vesnici kolem hlavní silnice. 

Možnost parkovat je např. naproti obecnímu úřadu: 49°14'20.833"N, 16°46'18.806"E 

Prezentace:  v centru závodu 

Start:   16:30 – 18:00 

Vzdálenosti:  Parkování - Centrum:   do 500 m 

  Centrum – start:   2 000 m 

Centrum – Cíl:    0 m 

Terén:   Les s hustou sítí cest, kopcovitý, hravé singletracky, technicky náročné sjezdy, za deště 

těžký podklad. 

Mapa:  „Vildenberk“, z roku 2013, na postupech lehce aktualizována, aby seděly cesty, měřítko 

1:12 500, ekv. 5m. Mapa je otočena o 45° tak, aby se vešla na formát A4. 

Upozornění:  - Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit) 

- V centru možná úschova věcí ve vozidle pořadatele 

- Povinnou výbavou je cyklistická přilba 

- Les je velmi často navštěvován srnami, jeleny, divokými prasaty a další zvěří.  Buďte 

ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech. Srážka s jelenem by 

vás mohla bolet J 

Kontroly: Mlíko stejné jako na všech BP. POZOR! Na kontrolách nebudou kleště, ale písmena. 

Přivezte si fixu na zápis písmen! Průkazka bude k dispozici v centru závodu 

Tratě:   Normální – Délka cca 10 km vzdušnou čarou, povinné pořadí kontrol 

Zkrácená – Délka cca 7,5 km vzdušnou čarou, povinné pořadí kontrol 

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

Občerstvení:  Na místě pivo a limo. Zbytek v hospodě a kiosku v blízkém okolí. Počet piv prosím uveďte 

do poznámky v přihlášce! J 

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

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


