ROZPIS
Veřejný závod MTBO
Závod se koná pod záštitou místostarosty města Třeboň Josefa Pindrocha
Pořadatel: Město Třeboň
Datum a typ závodu:
sobota 30. 6. 2018 – middle (středně dlouhá trať), intervalový start, 00 = 10:00 hod,
(závodníci stejných kategorií startují po 3-5 minutách, první start je v 10:00 hod)
Centrum závodu:
Restaurace Pergola, u Sv. Víta, Třeboň
GPS: 49.0213047N, 14.7797400E
Mapa: Pergola, 1: 15 000, ekvidistance = 5 m (výškový rozdíl mezi vrstevnicemi),
stav červen 2018
Terén: Středně hustá síť dobře sjízdných komunikací a cest, terén rovinatý.
Kategorie:
 Rodiče a dítě do 6 let
 Rodiče a dítě 7 – 10 let
 Žáci 11 – 15 let
 Junioři – muži 16 – 20 let
 Juniorky – ženy 16 – 20 let
 Muži 21 – 40 let
 Ženy 21 – 40 let
 Muži 41 +
 Ženy 41 +
Předpokládané časy vítězů:
Rodiče a dítě do 6 let – 20 min
Rodiče a dítě 7-10 let – 30 min
Žáci, Junioři, Juniorky – 40 min
Ostatní – 50 min
Systém ražení: Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident
Prezentace: V centru závodu 9:00 – 9:45 hod,
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum závodu do 100 m
centrum závodu – start do 500 m,
cíl - centrum závodu – do 200 m.
Parkování:
Na vyhrazených místech podél příjezdové cesty. Dbejte pokynů pořadatele.
WC: na shromaždišti
Mytí kol: pouze provizorně
Občerstvení: V cíli malá lahev s vodou nebo stánkové občerstvení v centru.
Mapníky: Opět je možné si zapůjčit mapníky Autopilot
Přihlášky:
na adresu: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz do 27. 6. 2018
Uveďte prosím jméno, příjmení, rok narození, číslo SI čipu (pokud jej vlastníte),
požadavek na oddělené starty (pokud máte malé děti a nemáte pro ně hlídání, tak
nejdřív si může závodit jeden z rodičů a po jeho příjezdu do cíle, pak může startovat
druhý) a požadavek na zapůjčení mapníku. Přihlásit se je možné i na prezentaci.

Startovné a vklady:
Rodiče s dětmi do 6 let, Rodiče s dětmi 7-10, Žáci: 30 Kč.
Ostatní kategorie: 60 Kč – při přihlášení se na místě 70 Kč
Půjčovné SI čipu: 20 Kč
Půjčovné mapníku: 40 Kč – při půjčení na místě 50 Kč
Ztráta SI čipu 1000,- Kč
Další informace:
Všichni závodníci se musí dostavit na start s přilbou, bez přilby nebude žádný
závodník puštěn do závodu.
Dodržujte MTBO-desatero, ke stažení zde:
http://www.mtbo.cz/archiv/mtbo-desatero.pdf
Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.
V případě potřeby zajišťuje půjčení kol Třeboň Centrum(TC) a to nahlášením předem
do 27.6. na tel. čísle 777 998 560! Servis kol na místě zajistí TC ZDARMA!
Web závodu:
www.mesto-trebon.cz/mtbo
Informace:
Jakub Hulec, jakub.hulec@mesto-trebon.cz, tel. 721 749 942,
Jana Vítková, jana.vitkova@mesto-trebon.cz, tel 725 117 840

Závodní prostor a příjezd

Partner závodu:

Sponzoři závodu:

