
Rozpis a pokyny 10. závodu Brněnského poháru MTBO 2019 
Pořadatel:  
Ředitel závodu: Myšlén – 777 282 590,  myslen68@gmail.com 
Ředitel registrace a časomíry: Jirka Ehl, 737 616 009    ehl.j@centrum.cz 
Ředitel všeho ostatního: Škopek – 605 967 828,  scopek@seznam.cz 
Datum: Čtvrtek 3.10.2019 
Přihlášky: Na  http://mtbo.tbm.cz/  do středy 2.10.2019, 12:00 hod, na místě omezený počet 
map, do přihlášky uveďte číslo čipu, přip. požadavek na jeho zapůjčení (počet čipů k 
zapůjčení je omezen!!!),  cip muže být v závode použit i vícekrát (po sobe).   
Startovné: 30 Kč pro předem přihlášené, 50 Kč pro dohlášky, zapůjčení cipu = jedno pivo, 

ztráta cipu = bečka ☺  

Centrum: Nad komínem, Polanka, Bílovice nad Svitavou (49.2492072N, 16.6674186E) 
Parkování: Omezeně v lokalitě Polanka, lépe dole u Sokolovny nebo u nádraží.  
Pořadatel doporučuje příjezd na kole.  
Prezentace: na startu od 15:50 
Start: 15:55 – 17:15 
Světlo už nebude  dlouho, západ slunce 18:32, blikačka by se mohla hodit. Kdo jede pozdě, 
lampu s sebou. 
Centrum – Cíl - Start: 0 m 
Terén: Hřbet směr Útěchov a svah ke Svitavě. Kopcovité, místy zarostlé a jinde singltrailové, 
pořád nahoru a dolu. Pozor: některé cesty mohou být velmi zarostlé bujnou vegetací. 
Mapa: „U Luže“, M1:8 000, MTBO klíc (pozor na sjednocenou klasifikaci cest).  
Jezdí se dle platných pravidel MTBO (mimo cesty je povinné kolo nosit)  
Na startu možná úschova věcí ve vozidle/garáži pořadatele 
Před startem si každý vynuluje svůj čip, závod začíná oražením krabičky START, závod končí 
oražením krabičky FINISH,  nezapomeňte si vyčíst čip, zapůjčený po vyčtení vrátit 
Povinnou výbavou je cyklistická přilba. 
Les je stále ještě obýván srnami, jeleny, divokými prasaty a další zvěrí. Buďte ohleduplní a 
dbejte zvýšené opatrnosti, obzvláště při sjezdech. Les je výrazněji navštěvován pěšími turisty 
a dalšími bikery, buďte opatrní. Pozor na ležící či trčící klády (hrát si na dřevorubce jsme 
neměli čas).  
Kontroly: Klasický malý lampion a krabička. 
Systém ražení: SPORT Ident, kontaktní, krabičky nebudou v AIR módu  
Tratě:  
Normální – 7,8 km vzduchem, povinné poradí kontrol 
Zkrácená – 4,7 km vzduchem, povinné poradí kontrol  
Mládež – 3 km vzduchem, povinné poradí kontrol  
Výsledky: On-line  na místě, konečné výsledky na webu  http://mtbo.tbm.cz/  . Vyhlášení s 
cenami pro nejlepšího v každé kategorii a pro nejrychlejší čas na postupu sběrka-cíl.  
Občerstvení: v cíli (doufám) pivo, alternativně v přilehlé hospůdce u Komínka (vlastní krýgl 
nutnost), jinak další hospody v Bílovicích.  
První pomoc: pořadatel nezajištuje – jeďte na oči a hlavou, ne bezhlavě!!! 
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 
Těšíme se na vás!!! 
 


