
Pokyny k 6.závodu Brněnského poháru MTBO 2021 

 

1.Termín:  Ve čtvrtek 23.9.  s výdejem map na startu od 15.30- 17.00 hod s ukončením nejlépe do 

19.00 hod, později na cestu ještě uvidíte, ale do mapy ne.  

2. UsylingO:  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. Shromaždiště, Start:  U křivé vrtule  https://mapy.cz/s/ceguvazecu Na shromaždišti je vedle 

hospody parkoviště, kde se ve všední den pár orienťáckých aut vleze, když ne, parkuje se podél 

komunikace před vjezdem do areálu. Na shromaždišti se budou vydávat mapy a odtud se na rozjetí 

klidným tempem vyráží na mapový start. 

4. Mapový Start: Zde teprve začne UsylingO měřit čas. 

5. Cíl: Na hranici mapy a zpět už na Shromaždiště zase v klidu 

6. Délky tratí:  

Normálka – 9,7 km /14 kontrol                                                                                                                     

Zkrácená – 6,6 km /11 kontrol                                                                                                                          

Mládež – 3,5 km/6 kontrol 

7. Mapa:  Použili jsme mapu Mniší potok z roku 2013 v měřítku 1:15000, aktualizovali jsme cesty, 

objekty, oplocenky. Nezasahovali jsme nijak do porostů, tak prosím o shovívavost, že je něco víc 

vzrostlé nebo chybí. Kůrovec tady řádil přiměřeně, tak les celkem odpovídá.  

Mapy si tentokrát netisknente, ale budou k dispozici ve výše uvedeném času u pořadatelů na 

shromaždišti závodu!!! 

8. Mapníky: Budeme mít na zapůjčení tři velké a jeden malý.  

8. Terén: Kdo může říct, že si po práci a za světla několikrát vylezl na Babu? Ano, je to párkrát nahoru, 

dolu, ale vše sjízdné a vyjetitelné. V lese je spousta popadaných stromů, které jsme do mapy 

nedávali. Něco jsme prořízli, něco odházeli, ale je toho tam pořád dost.    

9. Kultura: Má být ještě pěkně, tak na zahrádce U křivé vrtule se z přímek můžou stát zatáčky 

 

Těší se na Vás  J.I.M.M. (Jára, Irena, Maty, Mia) a za kolektiv  si sype na hlavu popel ten první na:  

folprecht@fblodzie.cz nebo m.777868581 
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