Rozpis závodu XL-MTBO 2012
Datum:

Sobota 20. 10. 2012

Prezentace a start: Prezentace je 20.10. od 8:30 do 10 minut před startem jednotlivých
závodníků podle startovní listiny. Startuje se od 9 hodin intervalově po 1
až 2 minutách podle startovní listiny zveřejněné od 16.10. na webu závodu
(http://prriba.uvadi/fotky/12-10xlmtbo/nahled.htm), nebo na prezentaci.
Pořadatel:

Příba tel.: 608 814 934, mail: prriba@volny.cz

Centrum:

Na terase sportovního areálu a restaurace Hamr v Praze Záběhlicích
(www.hamrsport.cz).
K prádelně 183/1, Praha 10

Mapa, terén:

5 map- Trojmezí, Hostivařská Přehrada, Milíčák, Šeberák, Hrádek. Vše
1:10 000, vrstevnice po 5m, MTBO, rozměr A4 bez vodovzdorné úpravy.
Mapy se v částech území překrývají.
Bude se jezdit po pražských lesoparcích, loukách a trochu i v zástavbě.

Trať a kategorie: Jedna pro všechny (70km ideální postup, 100 kontrol), závod jednotlivců .
V polovině trati se dostanete znovu na místo startu, kde bude přerušen
závodníkovi čas a po max. 1 hodině na oběd a regeneraci bude
odstartován do druhé části závodu.
Kontroly, ražení: Povinné pořadí kontrol, značení - červenobílá páska, ražení kleštičkami do
průkazky.
Upozornění:

Závodí se podle pravidel MTBO, kolo se musí mimo cesty pouze nosit!
Závod se jede za plného silničního provozu, dávejte velký pozor!
Helma je povinná! Každý jede na vlastní nebezpečí.

Přihlášky:

Do 15.10. 24hod., nebo do 100 přihlášených závodníků. Do září na mail
prriba@volny.cz a od září jen na přihláškovém systému www.mtboliga.cz. Přihláška je platná až po zaplacení startovného!

Startovné:

150,- Kč pořadateli na závodech Pražské MTBO ligy, nebo na účet
512709170217/0100 , do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a jako KS
dejte číslo svého mobilního telefonu. Potvrzení budu posílat mailem.

Vyhlášení vítězů: V 18. hodin budou v cíli rozdány ohnivé ceny mezi přítomné závodníky.
Výsledky budou vyvěšovány průběžně v prostoru cíle a další dny na webu
závodu (http://prriba.uvadi/fotky/12-10xlmtbo/nahled.htm).
Služby:

Občerstvení a wc v samoobslužné restauraci Hamr otevřené od 7:00 do
23:30 v centru závodu. Mytí kol v rybníku.
Parkoviště je v areálu sportovního centra.

