ROZPIS
Veřejný závod MTBO
Závod se koná pod záštitou místostarosty města Třeboň Josefa Pindrocha
Pořadatel: Město Třeboň
Datum a typ závodu:
sobota 1. 7. 2017 – 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:
Areál bývalých technických služeb Třeboň, pod hrází rybníka Svět
GPS: 48°59'58.302"N, 14°46'24.603"E
Mapa: Hrádeček, 1: 20 000, ekvidistance = 5 m (výškový rozdíl mezi vrstevnicemi),
stav červen 2017
Terén: Středně hustá síť dobře sjízdných komunikací a cest, terén rovinatý.
Kategorie:
 Rodiče a dítě do 6 let
 Rodič 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 – 30 min
Rodiče a dítě 7-10 let – 40 min
Žáci, Junioři, Juniorky – 50 min
Ostatní – 60 min
Systém ražení: Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident
Prezentace: V centru závodu 9:00 – 9:45 hod,
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum závodu do 150 m
centrum závodu – start do 500 m,
cíl - centrum závodu – do 200 m.
Parkování:
parkuje se na veřejných parkovištích P9 (https://mapy.cz/s/1IKDn) a P8
(https://mapy.cz/s/1IKDO) – závodníci nejsou zproštěni poplatku za parkování
WC: Využijte wc v centru a u parkoviště P8.
Mytí kol: Bude zajištěno na vyhrazeném místě.
Občerstvení: V cíli malá lahev s vodou nebo stánkové občerstvení v centru.
Přihlášky:
na adresu: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz
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). Přihlášením předem urychlíte prezentaci. 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.
Půjčovné SI: 20 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
Web závodu:
www.mesto-trebon.cz/cyklo
Informace:
Jakub Hulec, jakub.hulec@mesto-trebon.cz, tel. 721 749 942,
Jana Vítková, jana.vitkova@mesto-trebon.cz, tel 725 117 840
Sponzoři závodu:

