Pražská MTBO liga je neformální seriál měřených tréninků orientace na horských kolech.
Obvykle se jezdí v lese a s mapou – nic pro in-line bruslaře

JENŽE 5. závod ligy bude velmi atypický:
je celý po kvalitním asfaltu obytné zóny satelitní rezidentní čtvrti Zdiměřic, Prostor je převážně
rovinatý a téměř bez provozu aut a jede se systémem „Paměťák“ = mapu nemají závodnci v mapníku
na kole, ale jede se bez mapy a na každé kontrole je mapka s postupem k další kontrole
TYTO ZVLÁŠTNOSTI NÁS PŘIMĚLI OTEVŘÍT I KATEGORII PRO IN-LINE BRUSLE!
A TAK JE NA SVĚTĚ MOŽNÁ PRVNÍ IN-LINE ORIENŤÁK 
Závod určitě není pro vyznavače chrtího kroužení v maximální rychlosti.
Cílovou skupinou jsou spíš adventure jezdci kteří mají rádi orientaci v prostoru a mapě.
Laicky řečeno je to taková in-line „bojovka“ neztratit se ve spleti uliček satelitního městečka.
Datum:

tento čtvrtek 5. června 2014 16-20h - intervalový start systémem jak kdo přijde

Centrum:

dětské hřiště ŠKOLY Sunny Canadian International School
ul. Straková 522, Jesenice, GPS: 49°58'27.941"N, 14°32'9.909"E (náhled)

Přihlášky:

přes přihláškový systém http://www.mtboliga.cz kde najdete i více informací.

Jezdci na in-line bruslích uveďte do poznámky: in-line
Měření času:

Sportident čipy. Bruslařům čip zapůjčíme oproti záloze 500,- Kč.

Startovné:

50,- Kč

Délka a trať:

Odhadem cca 10 - 15km. Možno zkrátit. Jedna společná kategorie pro všechny.
In-line trať je vše kvalitní asfalt, jen 100m šotoliny která bohužel nelze nijak objet.

Výsledky a ceny:

Výpis mezičasů pro každého: možnost porovnat si kdo kde víc bloudil ;)
Drobné věcné ceny pro vítěze. Konečné výsledky na webu MTBO ligy.

Parkování:

parkoviště před školou - kapacita cca 30 aut

Kontakt:

Kouřa jan.kourimsky@volny.cz 608 011 366

Upozornění:

Nejedná se o oficiální závod v uzavřené oblasti, ale veřejný měřený trénink,
v běžném provozu. Pořadatel nezajišťuje závodní prostor a nepřebírá
odpovědnost za případné škody způsobené v průběhu akce.

