
 

Rozpis a pokyny 
10. závodu Brněnského poháru 2018 

BIRTHDAY´S CIK CAK 
 

Pořadatel: Dana K. + asi ještě někdo 
Datum: Čtvrtek 4.10.2018  

Přihlášky: přes přihláškový systém MTBO poháru na http://apps.adamna.net/mtboliga/? 
do 3.10.2018, 12:00 hod, na místě omezený počet map 

Startovné: 30,- Kč na místě  
Centrum: Brno-Černá Pole, nad parkovištěm MZLU tř. Generály Píky, 
GPS: 49.2164033N, 16.6149592E 
Parkování: na místě  
Prezentace: v centru  
Start: 15:30 – 17:30, Západ slunce 18:26, Občanský soumrak: 18:26-18:57 
(Def: Občanský soumrak - začíná resp. končí okamžikem, kdy se střed slunečního kotouče nachází 6° 
pod horizontem. Při občanském rozbřesku / soumraku lze venku bez umělého osvětlení vykonávat 
běžné činnosti jako např. číst noviny nebo hrát míčové hry – pak už je tma jak v prdel*) 

 
Vzdálenosti: Parkování – Centrum: 0 m  
Centrum – Cíl - Start: 0 m  
Terén: Trochu zarostlý brownfield s malými cestičkami až singly. Místy sprintové pasáže. 
Občas zbytky po smetišti. Za sucha sjízdný. Za mokra až jílovitě slizký (bývalá cihelna). 
Místy mírně industriální se sídly bezdomovců a uživatelů narkotik. 
Mapa: „Planýrka - MTBO“ – mapový podklad mapa pro OB, poskytnutá a mapovaná 
Jirkou Zelinkou – O-Mikron – překlopená do MTBO Klíče 
  
Prostorem vede nepoužívaná železnice, kterou lze využít k jízdě a volbě postupů  

                    
 

 

Prostor nad OD TESCO je označen jak RIDEable Area a lze po něm jezdit. – Oranžová  

Barva 

 
 

Ostatní prostory můžete jezdit mimo cesty, ale není to moc výhodné. Je tam podrost. 

  

http://apps.adamna.net/mtboliga/


Speciální značky: Systém mostní přivaděčové estakády je označen takto. Pod ním lze 
projet a jezdit – Šedá barva 

    
 

Parkové trávníky v okolí BOBY a u MZLU jsou pro jízdu zakázány. 

 

Místní komunikace (parkoviště), chodníky a silnice lze při patřičné opatrnosti použít 
k jízdě. 

 

Silnice s větším provozem budou označeny jako zakázané a lze je překonat kolmo 
v místě označeném pro průjezd. 

 
 

 

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 prostoru se mohou pohybovat procházkáři, pejskaři, šlehající si narkomani, milující se 
milenci, bezdomovci návštěvníci, jakož i cyklisté. Buďte k nim prosím ohleduplní.  
 
 
Tratě: Jedná se o systém několika okruhů s uzlovou kontrolou. Normálka – 3 okruhy – 
průjezd uzlovou kontrolou 4x, Zkrácená – 3 okruhy – průjezd uzlovou kontrolou 4x, 
Mládež – 2 okruhy průjezd kontrolu 3x. 
Uzlová kontrola – má kód 33 
 
Tratě Normální a Zkrácená mají ve 3. okruhu orientační překvapení. Vezměte si 
sebou BUZOLU!!!! 
 
Na měření času bude použit systém SportIdent s čipy – vezměte si svoje čipy – (na 
místě se pokusíme zajistit pár čipů k půjčení.  
 
Systém kontrol: 
Jašík´s contactless counting systém – naučte se sčítat, odčítat, násobit, dělit. I 
odmocnina je matematická operace . 



+ 
SI čip pro měření času a průjezd uzlovkou. 
 
Razit SI čipem se bude  
START – start na krabičku 
UZLOVÁ Kontrola – 33 – několikrát 
CÍL 
 
Dále pak mazací (CLEAR) krabička před startem a vyčítací v cíli. 
 
 
Parametry tratí:  
Normálka: (7,5 km, 39 kontrol)  
Zkrácená: (5,1 km, 25 kontrol) 
Mládež: (2,4 km, 15 kontrol)  
 
Výsledky: Konečné výsledky na webu http://mtbo.tbm.cz/  
Občerstvení: no asi něco bude, když je to Birthday´s, ne? 
 
První pomoc: pořadatelka nezajišťuje, ale vedle Kauflandu je stanoviště Krajské 
záchranky… 
 
Jezděte opatrně, hlavně kolem OD TESCO, auta tam nejezdí rychle a nemáte přednost 
ani náhodou. 
 
 

Poděkování: Jiří Zelinka + O-mikron za poskytnutí mapových podkladů a použití 
pro BP MTBO: 

 

 
 
 


