
 
 

Rozpis a pokyny 
 

Pořadatelé:  Adéla (tratě), Vašek (zázemí) a Fík (kontrola tratí z nosičky) 

Datum:  Středa 27.9.2017 

Přihlášky:  Přihlašovacím systémem http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2017/ do 26.9.2017, 
17:00 hod., na místě omezený počet map (vytiskneme je podle přihlášených + 
pár navíc) 

Startovné:  30,- Kč na místě 

Centrum:   Brno–Kohoutovice, plácek u silnice poblíž Myslivny, zhruba naproti odbočky 
zelené značky na koniklecovou louku, 49°11'8.018"N, 16°32'47.996"E, v mapě 

https://mapy.cz/s/24Ike  

Parkování:  na místě asi 10 aut, jinak improvizovaně – někde poblíž 

Prezentace:  v centru 

Start:   15:30 – 17:30 

Vzdálenosti:  Parkování – Centrum:  0 m 

Centrum – Cíl - Start:   0 m 

Terén:   Částečně příměstský lesopark se sítí zvířecích i lidských cest a cestiček a částečně 
sídelní zástavba živočišného druhu člověk moudrý. Nebrat prosím doslova. Přes 
frekventovanou Libušinu třídu se dostanete podchodem vyznačeným v mapě, 
další problematické ulice/silnice budou „zazmijované" (nebude po nich možné 
jezdit, v mapě budou označeny červenou klikatou čárou). Zejména v slídišti 
dbejte prosím na bezpečnost chodců, hlavně děcek!  

http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2017/
https://mapy.cz/s/24Ike


Mapa:  CockTail, stav 26. září 2017 1:10 000, E=5m; formát A4. Budeme se snažit, aby 

klasifikace cest byla co nejsrozumitelnější, ale už teď je jasné, že ne vždycky se 

nám to podaří. 

Upozornění:  -     Jezdí se dle platných pravidel MTBO (všude kromě sídliště platí, že mimo 
cesty se kolo nosí).  

 - U startu je možná úschova věcí pod dozorem pořadatelů.  
- V cíli se prosím ohlaste cílovému komisaři, na startu startovnímu komisaři. 
- Povinnou výbavou je cyklistická přilba a horské jízdní kolo. 
- V lese by se mohlo pohybovat poměrně dost pejskařů, a tedy i odpovídající 

počet pejsků: buďte ohleduplní.  
 

Kontroly: Fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu.  
Tratě:   

 Délka po čáře/po optimálním 
postupu 

Hrubý odhad převýšení na 
optim. postupu 

Žactvo a 
penzisté 

3 780 m 100 m 

Zkrácená 7 260 m 200 m 

Normálka 8 580 m 300 m 

 

Výsledky:  Konečné výsledky budou na webu http://mtbo.tbm.cz/ 

Školka:  Waldorfská lesostepní, u altánu poblíž startu/cíle, zajišťuje personál, který je sice 
bez odborného vzdělání, zato již má určitou praxi (Vašek). Děti prosím před 
zápisem napusťte repelentem proti klíšťatům a vybavte vidličkou na plazy. 

První pomoc:  Tamtéž, o personálu emergency stanice platí shodou okolností přesně to samé, 
co o personálu školky. 

Footnote: Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Jinými slovy: i když je špitál blízko, není 
nutné si v něm za každou cenu nechat zrovna ve středu 27.9.2017 čistit a sešívat pokožku, 
neřkuli gypsovat nějaké končetiny. 

http://mtbo.tbm.cz/

