Rozpis a pokyny
9. závodu Brněnského poháru 2018
Adéla, Adam a Vašek
Středa 19.9.2018
Na stránkách MTBO Ligy do úterý 18.9.2018 do 12:00hod, na místě omezený
počet map (necháme je vytisknout podle přihlášených + pár navíc)
Startovné: 30,- Kč na místě
Centrum:
Brno-Kohoutovice, parkoviště poblíž Myslivny 49.1879106N, 16.5525167E
Parkování: na místě
Prezentace: v centru
Start:
16:00 – 17:30
Vzdálenosti: Parkování – Centrum:
0m
Centrum – Cíl - Start:
0m
Terén:
Typický příměstský jihomoravský suchý les s hustou sítí cest. Prostor je z jihu
ohraničen rezervací Koniklecová louka, ze severu rezervací Údolí
Kohoutovického potoka, z východu a západu sídlištěm lidu popelnicových polí.
Mapa:
„Masarykův háj“ je středně nová a přibližně pokrývá výše uvedený prostor tak,
aby se podle ní dalo jezdit na kole. ;-)
Upozornění: - Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit).
- 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 a horské jízdní kolo.
- V lese se mohou pohybovat procházkáři, pejskaři, matky s kočárky,
návštěvníci restaurace Myslivna, jakož i cyklisté. Buďte k nim prosím
ohleduplní.
Kontroly:
Fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu.
Tratě:
Chtěli bychom vyzkoušet novinku, tzv. one-man relay, což znamená, že trať je
složena ze tří farstovaných částí, které ovšem závodníci projedou všechny, jen
v jiném pořadí. Hlavním důvodem tohoto nápadu je možnost zazávodit si ve
skupinkách (tří až devítičlenných) tak říkajíc napřímo - skupina vyrazí ve
stejném čase, ale každý má jiné farsty, takže v cíli je hned jasné, kdo za
skupinky je první. Ideální je domluvit si skupinky předem!
Parametry tratí:
Normálka: (x km, x kontrol, zhruba převýšení)
Zkrácená: (x km, x kontrol, zhruba převýšení)
Mládež: (x km, x kontrol, zhruba převýšení)
Pořadatel:
Datum:
Přihlášky:

Výsledky:
Konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení, WC: pořadatelé zajistí osvěžení v podobě žlutých pěnivých iontů. Při iontovém
předávkování nebo pokud někdo donese burčák, je možné doběhnout na
záchod na Myslivnu.
Školka:
Já nevím, posledně to moc nedopadlo, ale v nejhorším nějakého juniora
pohlídáme/zabavíme.
První pomoc: místo, materiál i prostředky se shodují s bodem Občerstvení, WC.
Poslední bod: Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Jeďte vostře, proč ne, když
chcete vyhrát, ani vám nic jiného nezbývá, že. Ale opatrně, myslete na to, že končetiny vám
sice srostou samy, ale kolo si budete muset opravit.

