
POKYNY  MADUDO 2021 -  individuálny tréning  MTBO  na ľavej strane Dunaja 
Termín : sobota 24.4.2021 (sobota) 
Centrum : bufet ZÁSTAVKA  pod hrádzou, oproti FERONA a prístav  

 

1. PREZENTÁCIA:  10:00 – 10:30. Načítanie QR kódu PREZENTÁCIA 

 

2. MAPNÍKY: pokiaľ si ich od nás požičiate, prinesieme do centra, na FB a na stránke 
www.vba.sk  sú fotografie mapníkov a video (ako pripevniť).   
Vzhľadom na veľký záujem, dvojici sa ujde len 1 mapník a dáme ich o 10:00  
Za prenájom si prosíme 1€  
  
3. KATEGÓRIE:  jedna spoločná, univerzálna. 
 
4. ČASOVÝ LIMIT: 4 hodiny 
 
5. OPIS TERÉNU: Je to príležitosť poznať lužné lesy, močiare, polia a vidieť z blízka ako sa stavia 
R7 a D4. Kontroly sú umiestnené aj na brehu Dunaja. V lužných lesoch je pomerne dosť 
diviakov, srnčia zver, buďte opatrní. Jazdite len po cestách a vyznačených chodníkoch, 
kontroly sme umiestnili aj pri bufetoch. 
 
6. MAPY: mapa A3 s vyznačenými KS (xerox výrezu z mapy 1:60 000), nemá takú presnosť ako  
mapy pre orientačnú cyklistiku, nie je tam špecifikovaná zjazdnosť ciest. V priestore lužného 
lesa prebieha masívna ťažba dreva, jazdite opatrne.  
Mapy tlačíme na PRETEX (papier odolný voči vode), úhrada tlače máp = 2,- EUR 
Ponúkneme aj veľkú cyklomapu Podunajsko – Karpaty (1:60 000), zopár cyklomáp Zochova 
chata (1:20 000) a máp MAKADO 2020 (1:20 000) 
 
7. KONTROLY (KS) : namiesto obvyklých lampiónov, KS tvoria kartičky QR kódom a číslom 
kontroly. Odporúčame: 
- plne nabitý telefón  
- fixku, resp. pero na naplánovanie postupov, resp. zapísanie si čísla kontroly v prípade 
zlyhania telefónu. 
V prípade odcudzenia kartičky s kódom na KS odfotografujte miesto 
  
8. ŠTART:     10:30 – 11:00 nie je "hromadný štart", každý si volí svoj okamih štartu.   
Po načítaníní QR kódu ŠTART  vám začne plynúť čas. 
 
9. „RAZENIE“ :  Na kontrolnom stanovišti si načítate QR, ktorý je na zavesenej kartičke.   
 
10. CIEĽ:  Načítanie QR kódu CIEĽ.  Do cieľa môžete prísť aj skôr ako o 4 hodiny.  
Nebude žiadna „penalizácia“ za neskorý dojazd. Uzávierka cieľa 15:30 
 
11. VYHODNOTENIE:  hromadné vyhodnotenie nebude, poradie s výsledkami zverejníme na 
FB a www.vba.sk, Výsledky zobrazí aj samotná aplikácia, ak sa účastník zaregistruje na 
internetovej stránke www.iorienteering.com 
 
 
Všetci jazdia na vlastnú zodpovednosť, každý účastník musí prejsť cieľom aj v prípade, že ho 
postihnú technické alebo iné problémy.  
V krajnom prípade nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0908 140 128 (Eva Králová) 

http://www.vba.sk/
http://www.vba.sk/
http://www.iorienteering.com/

