Rozpis a pokyny
10. závodu Brněnského poháru MTBO 2015
Pořadatel:
Datum:
Přihlášky:
Startovné:
Centrum:

Parkování:
Prezentace:
Start:
Vzdálenosti:
Terén:

Mapa:
Upozornění:

Adéla a Vašek
Středa 23.9.20153
E-mailem na vstepansky(at)sky.cz do 22.9.2015, 12:00 hod., na místě omezený počet map
(necháme je vytisknout podle přihlášených + pár navíc)
30,- Kč na místě
parkoviště U prasátek mezi Žebětínem, Bystrcí a Kohoutovicemi,
49°11'58.860"N, 16°31'2.611"E, u autobusové zastávky „Stará dálnice“, autem po rajchhighway
z Bystrce nebo přes farinku z Kohoutek, na kole z Bystrce Údolím oddechu a oborou.
na místě zhruba pro 12 aut.
v centru
15:30 – 17:30
Parkování – Centrum: 0 m
Centrum – Cíl - Start:
0m
Typický příměstský jihomoravský středně až mírně hustý suchý les s různými cestami, z nichž
některé někam vedou, jiné nevedou. Prostor je shora ohraničen brněnskou dominantou –
vodojemem ve tvaru třikrát obráceného kosoprdelníku, zdola sklizeným polem a zleva farinkou.
Zprava nevíme, je to velmi daleko, tam jsme nikdy nebyli, na mapě je tam bílé místo a jen pár
kontrol.
„Dub Troják“, středně nová mapa z raného pleistocénu, do níž se pokusíme zakreslit základní
prvky dle klíče MTBO. A zase chvilku vážně:
- 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 motá plno lidí, kteří čekají, až začnou růst pravé houby, nebo loví vosy. Dávejte na
ně pozor a buďte k nim ohleduplní, mluvte na ně polohlasně, vyslovujte zřetelně.

Kontroly:
Fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu.
Tratě:
Normálka (8 km, 18 kontrol, 2x do kopce) a zkrácená (6 km, 16 kontrol, 1x do kopce)
Výsledky:
Konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/
Občerstvení, WC: pořadatelé zkusí zajistit osvěžení, WC bude jen nouzové, u prasátek, přesné místo bude
(dokonce prý už je!) vyznačeno samotnými zvířátky optickým i pachovým způsobem.
Školka:
U prasátek.
První pomoc: zajišťuje veterinární lékař z blízké miniZOO s aprobacemi psychiatra černé zvěře a všeobecného
zvěroklestiče, takže – vostře, ale opatrně!
Všichni účastníci závodí nejen na vlastní nebezpečí.

