Rozpis Zbraslavského velblouda 19. 10. 2013
Celodenní cyklistický orientační závod na speciálních MTBO mapách
Prezentace a
start:

Prezentace je v sobotu 19.10. od 9:00 h. do 10 minut před startem jednotlivých závodníků.
Startuje se od 9:15 h. intervalově po 1 až 2 minutách podle startovní listiny zveřejněné od
17.10. na webu závodu http://prriba.uvadi/xl2013.htm a u prezentace.

Kontakt:

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

Centrum:

Na zahrádce restaurace Kamínka, ulice Nad Kamínkou 1455, Praha 5 - Zbraslav.
49°57'49.404"N, 14°23'17.560"E

Mapa, terén:

3 mapy- Cukrák, Keltské hradiště a Zbraslav. Vše 1:15 000, vrstevnice po 5m, MTBO
klasifikace cest, rozměr A4, potištěn oboustraně, bez vodovzdorné úpravy. Mapy se v
částech území překrývají.
Bude se jezdit po lesnatých kopcích, loukách a trochu i v zástavbě.

Trať a kategorie: Trať MTBO s povinným pořadím kontrol (55km ideální postup, 52 kontrol) má dvě etapy.
V polovině dopolední etapy je v prostoru Centra výměna map. Po dojetí první etapy vám
bude hned přidělen čas startu odpolední etapy. Přestávka mezi etapami může být 10 až 60
min. podle dohody s pořadatelem. Ve druhé etapě už výměna map není.
Velbloud je závod jednotlivců se společnou kategorií s vyhlášením nejlepších a všech žen.
Kontroly, ražení: Značení kontrol červenobílou páskou, ražení kleštičkami podle čísla kontroly na mapě do
očíslovaného políčka v průkazce.
Upozornění:

Soutěží se se podle pravidel MTBO, kolo se musí mimo cesty pouze nosit! Akce probíhá
za plného silničního provozu, dávejte velký pozor! Helma je povinná! Každý jede na
vlastní nebezpečí. Vez u sebe mobilní telefon, může tobě, nebo ostatním závodníkům v
nouzi pomoci! Nepromokavý pytlík dostanete při prezentaci.

Přihlášky:

Do 16.10. 24hod., nebo do 100 přihlášených závodníků na přihláškovém systému www.mtboliga.cz .
Do poznámek mi napište nezávaznou objednávku hotových jídel na oběd. Bude vývar,
guláš s knedlíkem, kuřecí steak se zeleninou + rýže a špagety s nějakou omáčkou (bez
masa).
Přihláška je platná až po zaplacení startovného!

Startovné:

120,- Kč prosím posílejte do pondělí 14.října 24h. na účet u KB: 51-2709170217/0100 (do
zprávy příjemci uveďte své jméno!), pak už jen Příbovi do ruky za 150,-! Potvrzení pošlu
mailem, který uvedete u své přihlášky.

Vyhlášení vítězů: V 18. hodin budou v cíli rozdány ceny mezi přítomné závodníky. Výsledky budou
vyvěšovány průběžně v prostoru cíle a další dny na webu závodu
(http://prriba.uvadi/xl2013.htm).
Služby:

Občerstvení, wc a sprchy v restauraci Kamínka otevřené od 9:00 v centru závodu. Mytí
kol možná bude.
Parkovat je možné v okolních ulicích.

Od 17. 10. 2013 si na webu závodu ještě pečlivě přečtěte podrobné pokyny. Změna Rozpisu je možná!

