
Pokyny k 8. závodu Brněnského poháru MTBO 2021 – Klajdovka – sprint 

AKTUALIZACE 4.10.2021 
  
Pořadatel: Polka, polkas@centrum.cz, tel: 736 640 286  
 
Datum: úterý 5.10. až neděle 10.10.2021, hlavní závodní den je úterý 5.10.  
 
Přihlášky: na výše uvedený e-mail pořadatele do středy 6.10.2021, 10:00 hod. V přihlášce uvádějte 
jméno a kategorii. Mapník každý svůj! 
 
Centrum: Brno – Velká Klajdovka. Start, cíl, parkování i hospoda kousek od sebe na Klajdovce, vše 
přehledně na Mapy.cz – https://mapy.cz/s/fabubakeva. 
 
Parkování: omezený počet aut na parkovišti u lesa nad restaurací Velká Klajdovka, dále u přilehlé 
silnice 
 
Start: v úterý 15:00 – 17:30, jinak kdykoliv. Západ slunce bude v 18:22, takže blikačku/světlo raději 
s sebou. 
 
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. 
 
Trať bude v aplikaci UsynligO pod záložkou „Livelox závody“. 
 
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.  
 
Terén: velmi hustá síť cest, singlíků a známých i díky koronaturistům nově vyšlapaných pěšinek 
dobře sjízdných i za mokra. Na některých postupech vyšší počet padlých stromů, takže kdo ještě 
nejel na koni Velkou pardubickou může se dostatečně roztrénovat zde alespoň na kole ;-) Kochací 
účastníci si přijdou také na pěkná panorámata. 
 
Tratě: délky jsou uvedeny vzdušně. Pro někoho to možná bude už middle, pro jiného sprint nebo 
lehce delší sprint, uvidíme :-) Pro mládež budou umístěny na kontrolách pásky nebo fáborky. 
 
Normální – 7,5 km / 160 m / 20 kontrol 
Zkrácená – 4,4 km / 100 m / 14 kontrol 
Mládež – 2,5 km / 50 m / 9 kontrol 
 
Mapy: aktualizovaný Růženin lom'17, E=10m, měřítko 1:7600, formát A4, stav - září 2021. Mapy 
jsou dostupné ne webu BP. Vytiskněte si ji a moc ji nestudujte .  
 
Upozornění: v prostoru závodu se hojně pohybují pejskaři, pěšáci, běžci a cyklisté, buďte proto 
ohleduplní k ostatním. Před startem doporučuji aktualizovat aplikaci UsynligO na nejnovější verzi a 
restartovat telefon.  

https://mapy.cz/s/fabubakeva


 
Jeďte vostře, ale vopatrně a užijte si to! 


