
 

Rozpis a pokyny 
8. závodu Brněnského poháru MTBO 2017 

 
Pořadatel:  Dana M. & Jirka Ehl, e-mail: dana.matulova@seznam.cz  
Datum:  čtvrtek 14.9.2017  

Přihlášky:  v přihláškovém systému na webu http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=8 do 
středy 13.9.2017, 12:00 hod, na místě bude k dispozici omezený počet map  

Startovné:  70,- Kč na místě  

Centrum:  ulice Palcary, Brno-Komín, https://mapy.cz/s/1XHlo ,  
Parkování:  parkoviště u Unihobby, Čtyřlístku, … 
Start:  16:30 – 18.30 hod. Slunce zapadá ve 19:09 (blikačku na cestu domů s sebou!)  
Vzdálenosti:  Centrum – Cíl - Start: 0 m  
Mapníky:  cca 5 ks mapníků bude na startu k dispozici pro zapůjčení, rezervujte v přihláškovém 

systému  
Terén:  Bludiště v kukuřičném poli, hustá sít pravoúhlých cest a křižovatek, málo kopcovitý, 

bez panoramat 
Mapa:  "Corn maze 2017", M 1:1 000, jeden typ cest 
Upozornění:  

- na všech křižovatkách platí PŘEDNOST ZPRAVA! 
- ABSOLUTNÍ zákaz pohybovat se mimo cesty a řezat zatáčky! 
- přestože bude areál vyhrazen pouze pro MTBO, buďte opatrní a ohleduplní k ostatním 

závodníkům! Není vidět za roh!!!!! 
- v centru možná úschova věcí ve vozidle pořadatele  
- v cíli se ohlaste startérovi  
- povinnou výbavou je cyklistická přilba  

Kontroly:  SPORTIdent – číslo uvěďte do přihlášky (na startu bude pár SI k dispozici pro 

zapůjčení). 

Tratě:  Normální & Zkrácená – 15k - (uveďte v přihlášce pro zařazení do správného žebříčku) 

 Mládež – 12k 

povinné pořadí kontrol – sledujte mapu a kódy, SI trestá každou chybu!   
délka a čas se uvidí až po postavení tratě, ale bude to sprint! 

Výsledky:  Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/   
Občerstvení:  spousta restaurací v okolí. Nějaké lahváče i na místě.  
WC:  pořadatel nezajišťuje  
První pomoc:  pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!  
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 

 

Akce se koná pouze za příznivých meteorologických podmínek. V případě nepříznivých podmínek 

se pojede náhradní varianta na Trnůvce.  

Sledujte aktuality na http://mtbo.tbm.cz/. 
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