
 

Rozpis a pokyny 
8. závodu Brněnského poháru MTBO 2018 

 
Pořadatel:  Štěpi, e-mail: stepanek.martin@gmail.com  
Datum:  čtvrtek 6.9.2018  
Přihlášky:  v přihláškovém systému na webu http://apps.adamna.net/mtboliga/?  do středy 

5.9.2018, 12:00 hod, na místě bude k dispozici pouze omezený počet map  
Startovné:  30,- Kč na místě pro přihlášené v termínu, ostatní za 50,- Kč  

Centrum:  ulice U Vodárny, Brno–Královo Pole, https://mapy.cz/s/112JP  ,  
Parkování:  v centru 
Start:  16:30 – 18:00. Slunce zapadá ve 19:29 (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:  Příměstský les s hustou sítí cest, kopcovitý, občas technicky náročnější sjezdy, 

nádherné jezdivé pěšinky a panoramata  
+ městský sprint  

Mapa:  "Palačák MTBO 2018", M 1:10 000, lehká aktualizace 08/2018 
 “VUT”, M 1:4 000, lehká aktualizace 08/2018 
Upozornění:  

- jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)  
- přísný zákaz jízdy po trávě v areálu VUT!, tam take dávejte na silnicích pozor na auta  
- v centru možná úschova věcí ve vozidle pořadatele  
- v cíli se ohlaste startérovi  
- povinnou výbavou je cyklistická přilba  
- les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty a pejskaři. Buďte ohleduplní!  
- úvodní část se odehrává na poměrně malém prostoru tak pozor na protijezdy! 

Kontroly:  Mládež - Lampiony, kleště. 

Normální/Zkrácená – Společné kontroly s mládeží budou lampiony s kleštěmi, jinde 

většinou jen bílé igelitové fáborky. Na takových kontrolách nebudou kleště ale 

písmena, takže buď razíte, nebo zapisujete. Přivezte si fixu na zápis písmen!  

Průkazka bude k dispozici na startu. 

Tratě:  

Normálka – délka cca 7,3km vzdušně /30k, vítězný čas hluboce pod 40’ 
Zkrácená – délka cca 6,2km vzdušně /26k,  
Mládež – délka cca 2,7km vzdušně /13k  
POZOR: Všichni závodníci obdrží na startu 2 mapy.   

Výsledky:  Předběžné výsledky na místě, konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/   
Občerstvení:  restaurace v areálu VUT, U Křivé vrtule v areálu letiště, v Kr. Poli, Komíně i 

Medlánkách je spousta hospod. Nějaké lahváče budou i na místě.  
WC:  pořadatel nezajišťuje  
První pomoc:  pořadatel nezajišťuje - jeďte vostře, ale opatrně!  
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 


