
Docela dlouhé pokyny k 4. BP MTBO, scorelauf na Holedné 

1. Kdy: 3.6. (středa) - 7.6. (neděle) 2020, přičemž hlavním závodním dnem je 

čtvrtek 4.6.. Je to taky jediný den týdne, kdy se dostanete na shromaždiště, 

tedy k pivku, pitné vodě (užitkové je poměrně dost v blízkém okolí). Jiné dny 

bude třeba použít přilehlá restaurační zařízení. 

2. Pro absolvování tréninku je nezbytné mít nainstalovánu v telefonu aplikaci 

UsynligO (návod k použití a správnému nastavení v článcích na webu BP) 

3. Parkování ideálně zde: https://mapy.cz/s/nofocalulo  

4. Shromaždiště pro čtvrteční zájemce je na zahradě u Chobáků, tj zde: 

https://mapy.cz/s/penuzejazu 

Brána bude odemčená, ne otevřená, opatrně, občas upadává klika. 

5. Na start a z cíle je to ze shromaždiště zhruba kilometr, z parkoviště asi 1,5km. 

Nebude značeno, koukněte na odkaz níž, kde je start a cíl. 

6. Start a cíl je u „Zelí“, to znamená zde: https://mapy.cz/s/metonucoda 

Bylo by fajn, kdybyste se do mapy koukali až na startu, jinak to celé nebude 

překvápko a budete smutní. 

7. Na Normálce je 19 kontrol, na zkrácené 14 a pořadí kontrol si každý může 

zvolit dle libosti. Délka trati se tedy odvíjí od vašeho plánu. Vzdušnou čarou je 

Normálka 9 km a Zkrácená 7,7 km, jenže v tomto případě je to zbytečný údaj. 

Mládež má trať s pevným pořadím kontrol o délce 4 km. Na mládežnických 

kontrolách budou v závodní den fáborky. 

8. Mapa je z části nová, z části zkontrolovaná, z části pozměněná těžbou a 

zběsilým běháním zvěře a vydupáváním stále nových pěšinek, což se mi 

podařilo podchytit taky jen z části, ale je dělaná aspoň z části s láskou a jmenuje 

se Coroledná 2020. Každý účastník si vytiskne mapu sám z aplikace Usynligo.  

9. V prostoru probíhá těžba. Nejezděte tam, kde slyšíte zvuky motorových pil. 

Mnozí z lesních dělníků jsou silnější a rozhodně strávili, alespoň dle vzhledu, 

dlouhý čas ve výkonu, takže není rozumné je dráždit. 

https://mapy.cz/s/penuzejazu
https://mapy.cz/s/metonucoda


V prostoru pobíhá spousta daňků (někteří už jsou tak ochočení, že si vynucují 

krmení, ale cyklisty asi obtěžovat nebudou), muflonů a pár jelenů. Dávejte jim, 

prosím, přednost. Zvěřinu chystají v restauraci na Piavě až na podzim. 

V prostoru probíhá dost často nemálo psů, dětí a různých jiných sportovců. 

Opatrně i na ně. 

10. Občerstvení po závodě (ve čtvrtek) bude možno požít na shromaždišti, jiné 

dny v nálevnách, putykách a jiných knajpách po okolí.  

11. Mytí po závodě zde: https://mapy.cz/s/kanevetapo , pro zájemce můžeme 

vytáhnout loďku. 

12. Školku pořadatel nezajišťuje, obora Holedná je obehnána plotem. 

13. První pomoc jak pro lidi, tak pro kola bude ve čtvrtek na shromaždišti, 

nicméně pro obé spíše v omezené míře.  

14. Užijte si to! 

 

Adéla a ostatní 

https://mapy.cz/s/kanevetapo

