
VIPrahlé duše   
10. 9. 2022   

16. ročník 
 

MTBO šestihodinovka s volným pořadím kontrol  
aneb dobrovolné setkání cyklistů, kteří se chtějí projet přírodou podle mapy 

 

 Pokyny 
  

 Centrum – kemp Zelené údolí, Loveč 15, 507 45 Mladějov  www.kempzeleneudoli.cz          
 Parkování – parkoviště v areálu kempu  
 Prezentace – 8:30 - 9:30,  
 na prezentaci obdržíte průkazku a popisy 
 Start – od 10:00 do 11:00 hod.; jak kdo přijde 
 Cíl – je v prostoru startu, cílový čas je v okamžiku vyčtení čárového kódu, čas dvojice je časem 

druhého v cíli 
  Mapa od SHOCART měřítko cca 1:55 000, základní interval vrstevnic 10m, rozměr A3, se 

zákresem  kontrol se vydává na startu každému účastníkovi        
 Popis - trať s volným pořadím kontrol, délku a pořadí kontrol si každý zvolí dle své strategie, 

jediný limit je pro všechny kategorie stejný a to návrat do 6 hodin od svého startu 
 Kontroly budou označeny červeno-bílými lampiony nebo fáborky + kleštičky a budou pověšeny 

přímo na objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Kleštičky budou viset spolu s fáborkem, tak aby 
nebyly nápadné a nesváděly k odcizení. Pokud tam nejsou, je něco špatně. Buď je někdo ukradl, nebo 
jste na špatném místě. 

 Kleštičkami orazíte kód do příslušného políčka v průkazce (číslo na mapě = číslo políčka na průkazce). 
 V případě odcizení kontroly, pokračujte dále a tuto skutečnost oznamte v cíli, navíc doporučujeme 

pořídit foto na mobilní telefon. 
 Celkem je 31 kontrol, bodové ohodnocení je za 10 bodů; celkem 310 bodů 
 Časový limit je pevně stanovený (6 hodin) a každá minuta navíc je penalizována: prvních 10 

minut 1 bod za minutu, dále 5 bodů za minutu. Při překročení limitu nad 60 min. nebude 
posádka hodnocena. 

 Pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu bodů, při rovnosti bodů bude dále řazeno podle 
dosaženého času; V případě dojezdu pouze jednoho člena dvojice, bude dvojice uvedena ve 
výsledcích mimo soutěž.  

 Dvojice musí být na kontrolách společně, na trati celou dobu na doslech od sebe - na vybraných 
místech bude ražení (průjezd dvojic) kontrolováno; prostě jedeme fair play 

 Výsledky – budou vyvěšeny v cíli a dále budou zveřejněny na: www.viprahlo.cz 
 Vyhlášení - v cca 18:00 hod., ceny pro 1. - 3. místo v každé kategorii. Po vyhlášení následuje 

volná zábava a beseda účastníků v místní restauraci. 
 Účastníci jedou na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v přihlášce; účastníci mladší 18 let, pouze 

se souhlasem rodičů. 
 1. pomoc - s sebou doporučujeme mobilní telefon pro případné přivolání 1. pomoci (155, 112).  
 Help call na shromaždiště: číslo bude uvedeno na kartičce s popisy kontrol. 
 Cyklistická přilba je povinná, dobrý technický stav kol nutný.  
 Jezděte pouze tam, kde je to cyklistům povoleno; tam kde to není dovoleno, musíte kolo 

vést!; dodržujte dopravní předpisy 
 Zákaz používání GPS pro navigaci, pouze pro záznam trati 
 V centru je k dispozici sociální zařízení, ubytování + restaurace s hotovými jídly  
 Ubytování je možné v rámci ubytovací kapacity přímo v kempu Zelené údolí      

 
 Partneři akce:  
 
 

 
 

 
 

KKKEEEMMMPPP   ZZZEEELLLEEENNNÉÉÉ   ÚÚÚDDDOOOLLLÍÍÍ                                          Opatrně, ale vostře ! 


