Rozpis a pokyny
9. závodu Brněnského poháru MTBO 2013
Pořadatel:
Datum:
Přihlášky:
Startovné:
Centrum:

Adéla a Vašek
Středa 11.9.2013
E-mailem na vstepansky(at)sky.cz 11.9.2013, 12:00 hod, na místě omezený počet
map
30,- Kč na místě
Brno – Ivanovice, občerstvení Pod Babou, 49°15'57.296"N, 16°33'12.217"E, po modré
značce, která začíná na zastávce MHD Kouty, cca 400 metrů.

Parkování:
Prezentace:
Start:
Vzdálenosti:

na místě zhruba pro 10 aut, jinak (lépe) kdekoli v Ivanovicích.
na startu
16:30 – 18:00
Parkování – Centrum:
0m
Centrum – Cíl - Start:
do 1 km, do kopce
Terén:
Typický příměstský jihomoravský les s hustou sítí cest, kopcovitý, přezvěřený.
Ohromná hejna obézních bažantů, tisícihlavá stáda rohatých muflonů zvedající na
obzoru sloupy prachu nebo dusot kopyt polodivokého bravu v údolích a na
planinách jsou zde běžné jevy. Poblíž též Zoologická zahrada.
Mapa:
„Mniší potok“, zbrusu nová mapa pro OB od Jirky Zelinky (MBM) (stav VIII. 2013).
Pokud se nám podaří do středy mapy skutečně vytisknout, závodníci se mohou
těšit na nezaměnitelnou vůni právě zasychající tiskařské černi. Chvilku vážně:
Upozornění: - Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit).
- Vjezd na golfové hřiště je zakázán! Ti, kteří se loni setkali s místním
rozčileným greenkeeperem panem D. Z.., mohou potvrdit.
- Na shromaždišti je možná úschova věcí pod dozorem pořadatelů.
- V cíli se prosím ohlaste cílovému komisaři, na startu startovnímu komisaři.
- Povinnou výbavou je cyklistická přilba.
- Les je velmi často navštěvován pěšími turisty, cyklisty, jezdci na koních, lovci,
lesními dělníky a jejich těžkou technikou (čtyřkolkáři a motocyklisté nebyli
delší dobu pozorováni!). Buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti
obzvláště při sjezdech a v místech těžby.
Kontroly:

Červenobílé fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu. Změna
vyhrazena, při nedostatku průkazek či kleští se budou možná sčítat kódy kontrol a
v cíli se nenápadně (ale opravdu nenápadně - viz právě probíhající různé
populární soudní pře) šeptem (!) ohlásí výsledná suma.

Tratě:

Pravděpodobně zkrácená a zkrácená zkrácené.
Délky: zatím není jisté, jaký prostor mapa pokrývá a co nám dovolí,
uvidíme.
Výsledky: předběžné výsledky možná i na místě, konečné výsledky na
webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení, WC: pořadatel v principu nezajišťuje, ale předem uvědomí ony dvě postarší ženy
z občerstvení Pod Babou, aby si nachystaly suroviny na dostatek svých proslulých mufloních
„Topinek lesního muže“.
První pomoc: jako loni, jeden z pořadatelů zajišťuje pouze v oboru obličejové a čelistní
chirurgie, druhý z pořadatelů si udělal kvůli tomuto závodu rychlokurz z oboru klinické
epidemiologie a přenosných chorob mezi zvířaty a lidmi. Jinak možno bezplatně volat
linku 112, stejně jako loni, profesionální zřízenci budou (dle kapacity) veškeré žadatele o
pomoc dopravovat k ošetření – vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.

