
  Rozpis a pokyny 
 
Pořadatelé:  Adéla (tratě), Vašek (cattering), Adam (mapa) a Fík (kontrola tratí z kočárku) 
Datum:  Středa 21.9.2016 
Přihlášky:  Přihlašovacím systémem http://mtbo.tbm.cz/prihlasky-2016/ do 20.9.2015, 16:00 hod., na místě omezený počet map (vytiskneme je podle přihlášených + pár navíc) Startovné:  30,- Kč na místě 
Centrum:   Brno–Kohoutovice, dětské hřiště vedle oploceného psího výběhu, 49.2004814N, 

16.5367092E, v mapě https://mapy.cz/s/14xI7 je označený start/cíl, který je poblíž. 
Parkování:  na přilehlých parkovištích nebo na ulici Voříškova 
Prezentace:  v centru 
Start:   15:30 – 17:30 
Vzdálenosti:  Parkování – Centrum:  podle toho, kde najdete místo: 100 až 2000 metrů  

Centrum – Cíl - Start:   0 m 
Terén:   Typická příměstská obora se spletí zvířecích i lidských cest a cestiček, některé z nich jsou hodně z kopce, jiné do kopce. Určitá část trati vede také sídlištěm lidu popelnicových polí. Tam je (pořadateli pro účel tohoto závodu) povoleno jezdit po chodnících a mimo cesty po sytě žlutých plochách, ale prosím opatrně! Dbejte na bezpečnost chodců a zejména děcek!  
Mapa:  Daňčí ragů, stav září 2016 1:10 000, E=5m; formát A4, je aktuální, určité oblasti ještě zpřesňuje Adam Chromý. Na cestičky typu „jemná tečka“ se dá spolehnout. Někoho možná zarazí množství fialových značek typu „průchod“, to jsou vstupy/výstupy z obory vybavené brankami, které se otevírají směrem do obory. 
Upozornění:  -     Jezdí se dle platných pravidel MTBO (všude kromě sídliště platí, že mimo cesty se kolo nosí).   - U startu 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 by se mohlo pohybovat poměrně dost lidí, ale hlavně počítejte s polokrotkou zvěří, která bývá v jiných oblastech obvykle plachá. Zde tomu 



tak není, takže pokud vám zastoupí cestu daněk, muflon, liška, datel, divoká kočka, hýl, lasice atp., nekřičte, opřete si někde na chvíli kolo a zvíře přemístěte zamlaskáním, podupáním nebo přátelským šťouchem.   Kontroly: Fáborky, kleště. Průkazka bude k dispozici na startu.  Tratě:   
 Délka po čáře/po optimálním postupu Převýšení na optim. postupu 
Mlaďáci 2,42/3,44 km 89 m 
Zkrácená 5,97/8,78 km 300 m 
Normálka 8,79/13,29 km 472 m 

 
Výsledky:  Konečné výsledky budou na webu http://mtbo.tbm.cz/ 
Školka:  V oploceném psím výběhu 
První pomoc:  Tamtéž 
Highlights: BUDE VEČÍREK! K DISPOZICI NÁPOJE, OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ ATD. Místo konání je v mapě označeno symbolem občerstvovací stanice, je to prostě u Chromých, u Svratky v Jundrově. Všechny zveme!! Když dáte vědět na adkas@volny.cz, že přijdete, bude to velmi fajn, protože večer nebudeme muset honit dědu do Turbíny pro pivo, sotva sebere kontroly. 
 
Footnote: Všichni účastníci závodí na nejen vlastní nebezpečí, takže jezděte vostře, ale s citem. 


