
PopCorn Race – rozpis a pokyny 
9. závodu Brněnského poháru MTBO 2019 

 
Pořadatel:  Jirka Ehl & Dana Matulová,  e-mail: ehl.j@centrum.cz  
Datum:  čtvrtek 26.9.2019  

Přihlášky:  v přihláškovém systému na webu http://apps.adamna.net/mtboliga/?EventID=9 do 
středy 25.9.2019, 12:00 hod, na místě bude k dispozici omezený počet map  

Startovné:  100,- Kč na místě (70 vstup do bludiště + 30 startovné)  
Centrum:  ulice Chaloupky, Brno-Komín, https://mapy.cz/s/cojufohage,  
Parkování:  u bludiště je malé parkoviště, ale je za zákazem vjezdu (dopravní obsluze vjezd 

povolen), takže je to na vás… 
Start:  18:00 – 19:00 hod. Slunce zapadá v 18:46 (blikačku na cestu domů určitě 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 síť vesměs pravoúhlých cest a křižovatek,  rovinatý, 

bez panoramat 
Mapa:  "PopCorn Race 2019", M 1:1 000, jeden typ cest, bez vrstevnic 
 
Upozornění:  - na všech křižovatkách platí PŘEDNOST ZPRAVA!, vyhýbá se vpravo! 

- 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  
- povinnou výbavou je cyklistická přilba  

Systém ražení: SPORT IDENT v kontaktním režimu, na kontrolách krabičky na stojanu bez lampionu 

  Číslo čipu uvěďte do přihlášky, případně požadavek na zapůjčení (na startu bude pár SI 

k dispozici). 

Tratě:  Normální – 15k, 0,83km (výměna mapy otočením na druhou stranu, poslední kontrola 

na první mapě je mapový start na druhé mapě) 

Zkrácená – 9k, 0,43km 

 Mládež – 7k, 0,39km 

Pevné pořadí kontrol – kódy na mapě u čísel kontrol 
Výsledky:  Průběžné výsledky on-line na maloplošné obrazovce na místě, konečné výsledky na 

webu http://mtbo.tbm.cz/   
Vyhlášení: Po dojezdu všech favoritů, vítěz v každé kategorii obdrží tématickou cenu  
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. Předpověď je dobrá, tak nám to 

snad ještě neposekají  Těšíme se na Vás! Jirka a Dana 
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