Informácie o tréningovej bodovacej jazde MADUDO
MAlé DUnajské DObrodružstvo 2021
MADUDO je orientačná tréningová jazda jednotlivcov či dvojíc na bicykli podľa mapy.
Cyklisti hľadajú kontrolné stanovištia (KS), ktoré sú zakreslené v mape (výrez z cyklomapy).
Jednotlivým KS sú priradené body, ktoré účastník získa, keď KS nájde. Cieľom je v časovom limite
nazbierať čo najviac bodov. Svoju trasu si každý určuje sám podľa svojich síl, orientačných
schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia KS.

Dátum:

24. apríl 2021 (sobota)

Centrum:

Bufet Zastávka (pri Bratislavskom prístave)
https://goo.gl/maps/miwCWkjNwMrq79KN8

Mapa:

výrez z cyklomapy Podunajsko – Malé Karpaty; mierka 1 : 60 000; veľkosť A3;
vytlačená na vodeodolnom papieri PRETEX s vyznačenými KS, bodovými
hodnotami a opisom KS; tento rok jazdíme len na ľavej strane Dunaja!

Prihlášky:

do stredy 20.4. na email eva.kralova@vba.sk

Prezentácia:

10:00 hod. - poplatok za jednu mapu: 2 EUR; mapu s KS a bodovými hodnotami
dostane účastník pri prezentácii; navyše zdarma cyklomapy okolia BA od BSK
(poskytol L. Findl)

Štart:

10:30 - 11:00 hod. - štartujte čo najskôr po odprezentovaní sa, aby nedochádzalo
ku zhlukovaniu osôb!

Časový limit:

4 hodiny

Cieľ:

14:30 - 15:00 hod. - štartujúci oznámia čas príchodu a súčet nazbieraných bodov;
prosíme nezdržiavajte sa po dojazde v priestore centra dlhšie než je nevyhnutné!

Výsledky:

neformálne výsledky nájdete večer na web stránke www.vba.sk

Systém merania
Pre tých čo majú múdry telefón sme pripravili meranie prostredníctvom skenovania QR kódov
cez aplikáciu s automatickým vyhodnotením. Ostatní v cieli nahlásia súčet nazbieraných bodov.
Meranie pomocou QR kódov
Odštartovanie, meranie času, potvrdzovanie prechodu jednotlivými kontrolnými bodmi,
počítanie bodov a ukončenie jazdy bude vykonané prostredníctvom aplikácie iOrienteering,
ktorú si každý účastník stiahne vopred do svojho mobilu z Google Play alebo použije odkaz na
stránkách https://iorienteering.com/. Zároveň je potrebné mať v mobile stiahnutú aj aplikáciu na
čítanie QR kódov.

Na prezentácii účastník otvorí aplikáciu v mobile, stlačí oranžové tlačidlo LOAD AN EVENT a
aplikácia ho vyzve načítať QR kód SETUP, ktorý bude k dispozícii v priestore centra. Tým sa
vlastne prezentuje na preteky.
Na štarte účastník v aplikácii stlačí zelené tlačidlo SCAN START CODE a naskenuje QR kód
START, ktorý bude umiestnený na štarte. Tým sa spustí časomiera a môže vyraziť na trať.
Na každom kontrolnom stanovišti potom účastník stlačí v aplikácii oranžové tlačidlo SCAN
CHECKPOINT a načíta mobilom QR kód, ktorý bude na kontrolnom stanovišti. Aplikácia potvrdí
správnosť, aktuálny čas a bodovú hodnotu.
V cieli bude QR kód FINISH, po jeho načítaní aplikácia znázorní celkový čas a súčet bodov.
Pre lepšie pochopenie je dobré si pozrieť tieto odkazy:
●
●

https://metodika.orientacnisporty.cz/upload/2021/03/Jak-pouzivat-aplikaci-iOrienteering.pdf
http://obkta.cz/uzitecne/iorienteering

Poznámky:

>> Mapu je praktické pripevniť do mapníka, ktorý sa upevňuje na riadidlá. Môžeme
ho požičať za poplatok 1 EUR, ale je potrebné si ho rezervovať v prihláške.
>> Každý účastník musí prejsť ciel' aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné
problémy. V krajnom prípade nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0908 140 128.
>> Je potrebné dodržiavať Opatrenia ÚVZ SR (zákaz zhlukovať sa, rozostupy 2m,
prekryté ústa a nos, dezinfekcia rúk)

Jedná sa o individuálny tréning - všetci účastníci jazdia na vlastnú zodpovednosť!
V súčasnosti je všade veľký pohyb cyklistov, turistov a zvierat - jazdite opatrne a ohľaduplne!

