
Pokyny k 5. závodu Brněnského poháru MTBO 2020 - Žebětín – update 10.6.20 

1. Termín: 10.6.(středa) – 14.6.2020 (neděle)  

2. Hlavním závodním dnem je čtvrtek 11.6. mezi 16:00 - 19:00hod, to je čas, kdy se můžete potkat s 

ostatními a po závodě zajít rozebrat postupy na pivo 

3. Kontakt na pořadatele: Štěpi, stepanek.martin@gmail.com, 603 565 603  

4. Místo: Žebětín, SV okraj Automotodromu,  

5. Parkování: odbočka ze silnice Žebětín – Ostrovačice k tribuně D 

6. Vzdálenosti 

Parkování – Start (všechny kategorie): 600m po asfaltu mírně z kopce 

Cíl – Start: 150m  

Vše přehledně na Mapách.cz zde https://mapy.cz/s/nacomemoka 

7. UsynligO:  

pro absolvování tréninku je nezbytné mít nainstalovánu v telefonu aplikaci UsynligO (návod k použití a 

správnému nastavení v článcích na webu BP).  

Důležité parametry nastavení:  

a) Povolení aplikace k používání GPS vždy i při zamčené obrazovce,  

b) Radius kolem kontroly: doporučeno 25m / Minimální přesnost GPS: min. 50m, doporučená 100m 

Zkontrolujte si, že máte v nastavení aplikace uvedeny osobní údaje (dvojklik na symbol panáčka po 

přihlášení), bez toho nebudete mít u výsledku uvedeno jméno a nebude možno váš výsledek započíst do 

žebříčku.  

Pokud vám z nějakého důvodu aplikace nebude fungovat, je možné zaslat pořadateli GPX záznam a čas, 

který bude použit pro ověření správného průchodu kontrolami. Kdo nemá možnost GPX záznamu, pošle 

dosažený čas a počet absolvovaných kontrol. 

8. Terén: 

Typický žebětínský, hustá síť převážně výborně sjízdných cest, přiměřené převýšení, i přes nedávné deště 

až na pár míst, velmi dobře sjízdný, některé pěšiny jsou v trávě hůře viditelné. V části prostoru probíhá 

těžba a rozšiřování lesní cesty, což by ale na váš prožitek nemělo mít vliv . Technické úseky, kde je vhodné 

přibrzdit (přejezdy potoka, resp. příkop) jsou v mapě označeny vykřičníky. 

Občas to do kopce štípne, abyste se vzápětí mohli odměnit parádním sjezdem 😊. 

9. Délky: 

Normální – 9,160 km  /  Zkrácená – 6,600 km  /  Mládež – 4,260 km  

Délky jsou uvedeny vzdušně, převýšení je odpovídající charakteru terénu       

O hlavním závodním dni budou mezi 16 a 19hod umístěny na kontrolách tratě Mládež fáborky. 

10. Mapa: 

v MTBO klíči, stav podzim 2017, zběžná aktualizace 8.6.2020, měřítko: 1:10 000, formát A4. 

Mapu si tiskne každý sám, a to platí také pro “hlavní den”. 

11. Upozornění: 

- Cesta od Parkoviště ke Startu, stejně jako silnice Žebětín-Ostrovačice jsou označeny jako zakázané 
cesty – toto platí pouze pro samotný závod (cestou na závod a na start je samozřejmě možno a 
doporučeno je použít) 

- Dbejte na to, abyste po odstartování závodu nevolili postup přes Cíl dříve než cestou z poslední 
kontroly, jinak aplikace závod předčasně ukončí. Ani u jedné z kategorií k tomu není důvod, ale stačí 

chvilka nepozornosti…      .. 

- Les je hojně využíván chodci, běžci, cyklisty i jezdci na koních, buďte proto ohleduplní k ostatním.  

- Před startem doporučuji aktualizovat aplikaci UsylignO na nejnovější verzi a restartovat telefon. 

Jeďte vostře, ale vopatrně a užijte si to!    

Štěpi 

https://mapy.cz/s/nacomemoka

