
Pokyny k 6. závodu Brněnského poháru MTBO 2020: Medlánky - kratší middle 

1. Termín: 24.6.(středa) – 28.6.2020 (neděle)  

2. Hlavní závodní den:  čtvrtek 25.6. mezi 16:30 - 19:00 hod, to je čas, kdy se můžete potkat s 

ostatními a po závodě rozebrat postupy anebo cokoli jiného       

3. Afterparty:  ve čtvrtek 25.6. po závodě U křivé vrtule: https://www.u-krive-vrtule.cz/ 

4. Kontakt na pořadatele: Katka Schwabová, katerina.schwabova@gmail.com, tel: 603 277 060  

5. Parkování: v Medlánkách, na konci ulice Purkyňova nebo na ulici Turistická (u křížku) 

6. Start, cíl + shromaždiště : Medlánky, pod Střeleckého vrchem; start i cíl kousek od shromaždiště: 

https://mapy.cz/s/habagavure 

7. UsynligO: pro absolvování tréninku je nezbytné mít nainstalovánu v telefonu aplikaci UsynligO 

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

POZOR – změna oproti předchozím závodům BP!! 

Trať bude v aplikaci UsynligO pod záložkou LIVELOX events (závody) a mapy budou k tisku od 

úterního večera na webu brněnského poháru!! 

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 příměstský komínský les, hustá síť cest. I přes nedávné vydatné deště snad budou 

již vyschlé a dobře sjízdné. V části prostoru probíhá těžba a mohou být přes cesty klády.  

9. Délky: Normální – 7 km / Zkrácená – 5,5 / Mládež – 3,5 km Délky jsou uvedeny vzdušně, převýšení 

je odpovídající charakteru terénu. O hlavním závodním dni budou mezi 16.30 a 18.30 hod umístěny 

na kontrolách tratě Mládež fáborky.  

10. Mapa: v MTBO klíči, stav jaro 2020, měřítko: 1:10 000, formát A4. Mapu si tiskne každý sám, a to 

platí také pro “hlavní den”. Pro Danu K. bude v závodní den mapa nachystána       

11. Upozornění: V prostoru závodu se pohybují chodci, maminky a tatínci s dětmi, běžci, cyklisté, 

jezdci na koních, buďte proto ohleduplní k ostatním.  

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

Jeďte jak nejlépe to půjde, ale opatrně a hlavně si poslední předprázdninový závod užijte!  

Katka 

https://www.u-krive-vrtule.cz/
https://mapy.cz/s/habagavure

