
Pokyny 5. závodu Brněnského poháru MTBO 

2021 - Pozořice 

 

 

1. Termín: 27.6. (neděle) – 1.7. (čtvrtek) 2021, hlavní závodní den je úterý 29.6. 

 

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

UsynligO. Návod k použití a správnému nastavení je v odkazech a článcích na webu BP 

http://mtbo.tbm.cz/ . Stručné instrukce jsou přílohou těchto pokynů. Závod je dostupný  

po spuštění aplikace a po přihlášení pod odkazem „Livelox závody“. 

 

3. Start, cíl, parkování, lesní bar: https://mapy.cz/s/cahagonedu 

Start je na dělení dvou lesních silniček, blízko silnice na trase Hostěnice – Pozořice, cíl 

nedaleko startu. Parkování i možnost občerstvení po tréninku vyznačeno v odkazu.  

 

4. Délky tratí (vzdušnou čarou):  

Normální – 9,5 km /16 kontrol,   

Zkrácená – 7,5 km / 12 kontrol  

Mládež – 4,5 km /9 kontrol 

 

6. Mapa: Měřítko mapy je pro všechny tratě 1:10 550, ať to nemáte tak jednoduchý. Jedná 

se o víceméně aktualizovanou (25. červen 2021) mapu z MČR 2013. Mapa sedí nejvíc 

v místech ideálních postupů - tak se moc neztrácejte a vybírejte jen ty nejideálnější postupy! 

Mapa bude dostupná k tisku ve standardizovaném formátu A4 na stránkách BP. 

Kontrolujte si správné pořadí kontrol. 

 

!Po čtvrtečních bouřkách přibylo velké množství popadaných stromů přes cestu. 

Jedná se hlavně o západní část mapy. Tratě byly upravené, aby se tam jelo co 

nejméně, přesto hlavně v hlavní kategorii nebylo možné se tomu zcela vyhnout. Tak 

dávejte pozor, určitě nejsou všechny v mapě zanesené, i když snaha byla. Do závodu 

může dojít k odstranění některých stromů nebo naopak k pádu dalších… vyberte si co 

nejlepší počasí, zatím to dle předpovědi vypadá na úterý, kdy byl stanoven hlavní závodní 

den. 

 

 

Překážka přes cestu 

(fialová značka) 

http://mtbo.tbm.cz/
https://mapy.cz/s/cahagonedu


Na mapě je použita mapová značka označující sjízdnou oblast (sytě oranžová barva)  

a průjezdný les (černé mřížkování). V praxi to znamená, že v těchto místech můžete jezdit 

i mimo cesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Terén: Členitý, ale šetřil jsem vás, ať jsou síly na pořádné závodění na 5days. Cesty 

různorodé sjízdnosti, velká část terénu je postižena těžbou dřeva. Sjízdnost cest  

se vzhledem k nestálému počasí v posledních dnech může lišit. 

 

TIP: doporučuju se vyvarovat malým tečkám nebo fikačkám, ne všude se to vzhledem 

k výšce a brutalitě místí flóry vyplácí. Hlavně kopřivy jsou v mnohých místech vyšší než 

závodník. 

 

8. Analýza postupů: Pokud se chcete porovnávat se soupeři a analyzovat své postupy, 

nahrajte po závodě svůj gpx záznam z aplikace UsynligO (případně i z jiné aplikace, pokud 

bude oříznutý startem a cílem závodu) na web Livelox.com k 5. Brněnskému poháru MTBO 

2021.  

 

 

Disclaimer: všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí. 

Hodně štěstí! 

 

Maty L. 

Kontakt: 773 686 261, facejum@gmail.com 

 

 

 


