
Propozice Brdský meandr 2023 
Termín konání 10. až 11. června 2023 (start 10. června v 8:00 hodin) 

Místo startu a cíle  Pivovar Řevnice, Pod Lipami 71, 252 30 Řevnice 

Délka trasy 195 kilometrů s převýšením cca 3200 metrů 

Časový limit 32 hodin (pořadatel bude čekat v cíli do neděle 16:00 hodin) 

Pořadatel  Jan Schlindenbuch, Pod Lipami 1164, 252 30 Řevnice 

 

Registrace účastníka 

Účastník se registruje vyplněním formuláře na webových stránkách závodu. 

Dokončení registrace se provede platbou startovného ve výši 600 Kč bankovním převodem na 

číslo účtu 258333590/0300. Do poznámky uveďte prosím jméno závodníka. 

Registrace se stává kompletní, až po uhrazení startovného. Zaplacené startovné je nevratné. Je 

ale možné ho, z důvodů nemoci či zranění, převést na jinou osobu či na příští ročník 2024. 

Tuto změnu je možné provést nejpozději do 30. května 2023.   

Účastníci obdrží emailem nejpozději 5 dní před startem závodu trasu ve formátu GPX. Trasu 

si každý nahraje do svého navigačního přístroje, podle něhož se bude orientovat na trase. 

Současně s tím obdrží všichni emailem odkaz na zobrazení mapy v aplikaci mapy.cz.  

 

Organizace na startu 

Start proběhne 10. června v 8:00 hodin od Pivovaru Řevnice.  

Check-in účastníků začne v 6:30 hodin. Každý registrovaný podepíše prohlášení účastníka – 

souhlas s pravidly závodu. Bude mu přiděleno startovní číslo, GPS tracker a získá přístup do 

systému ONI, pomocí kterého uvidí online svojí polohu na trase závodu. Pohyb závodníka 

může sledovat každý, komu závodník poskytne přihlašovací jméno a heslo do systému. 

V místě startu bude připravena pro každého účastníka snídaně - čaj nebo káva a 1x štrůdl.  

Chcck-in do závodu je nutné stihnout nejpozději do 7:40 hodin.  

 

Průběh závodu 

Po startu se vydají účastníci na trasu podle svých navigačních přístrojů. Trasa není žádným 

způsobem v terénu značená. Závodník jede celou dobu bez jakékoliv podpory a na vlastní 

nebezpečí. Trasa vytyčená pořadatelem je závazná. Pokud závodník opustí trasu z důvodu 

přespání, jídla, opravy kola atd., má povinnost se napojit na trasu v místě opuštění.  



Na trase budou (pravděpodobně) dva krátké úseky, kde bude muset účastník své kolo tlačit. 

Tyto úseky budou vyznačeny na zaslané trase. Kontrola projeté trasy bude probíhat pomocí 

GPS trackerů. V případě neočekávaného „bloudění“ závodníka z důvodu ztráty signálu GPS 

bude brán ohled na to, kolik si závodník zbytečně zajede a bude mu případně prominuto 

vynechání části trasy o stejné délce.  

Účastník se zavazuje po celou dobu závodu mít nasazenou a připnutou cyklistickou přilbu. 

Stejně tak musí být vybaven světlem nebo čelovkou a zadní blikačkou, a to i v případě, že 

nepojede za tmy. Závodník u sebe musí mít zapnutý a funkční mobilní telefon, tak aby si 

mohl zavolat o pomoc v případě nouze. Číslo mobilního telefonu, který bude mít u sebe, 

nahlásí pořadateli při check-in na startu.  

Pořadatel zároveň doporučuje následující výbavu: náhradní duši a pumpičku, základní nářadí 

na opravu kola, izotermickou fólii, nepromokavou bundu, základní lékárničku.  

 

Organizace v cíli 

Závod je pro účastníka ukončen po projetí cílem a odevzdání GPS trackeru pořadateli.  

Všichni účastníci obdrží v cíli jednu porci teplého jídla a pivo (alko či nealko).  

Každý, kdo úspěšně projede celou trasu, získá upomínkový dárek. První tři závodníci obdrží 

věcné ceny. Vzhledem k možným dlouhým časovým rozestupům neproběhne žádné oficiální 

vyhlášení.   

 

Doprava na start a případné parkování 

Ideální doprava na start je na kole, což asi řada účastníků z blízkého okolí využije. Další 

možností jsou vlaky Českých drah. Z Prahy hlavního nádraží odjíždí každou půlhodinu. 

V úvahu přicházejí dva spoje s odjezdy v 5:51 a 6:21. Vlak zastavuje i ve stanici Smíchovské 

nádraží. Od nádraží Řevnice je to k pivovaru 400 metrů.  

Poslední možností je příjezd vlastním autem. Celá plocha mezi pivovarem a řevnickým 

nádražím slouží jako veřejné a bezplatné parkoviště. V sobotu ráno budou parkovací místa 

v blízkosti pivovaru prázdná. S parkováním není tudíž problém a auto zde může stát bezplatně 

po celou dobu vašeho pohybu na trase.  

 

Ubytování v Řevnicích  

Ubytování se nabízí přímo v pivovaru Řevnice (7 míst, dva dvoulůžkové a jeden trojlůžkový 

pokoj), případně v hotelu Grand naproti nádraží Řevnice.  Pořadatel účastníkům ubytování 

nezajištuje.  


