
POKYNY  MADUDO 2020 -  individuálny tréning  MTBO  
Termín : sobota 16.5. 
Centrum : bufet pod Prístavným mostom /z Petržalky/ 
aktualizácia 15.5.2020   

 
1. 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.  
Za prenájom si prosíme 1€  
  
2. KATEGÓRIE:  jedna spoločná, univerzálna. 
 
3. ČASOVÝ LIMIT: 4 hodiny 
 
4. 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 oboch brehoch Dunaja. 
 
5. MAPY: mapy A3 s vyznačenými KS /xerox výrezu z mapy 1:60 000/, pribalíme aj avizovanú 
veľkú mapu.  
Vzhľadom na počet prihlásených a počasie – mapy vytlačíme na PRETEX /odolné voči vode/  
rozhodli sme sa na úhradu tlače máp.   
Poplatok za každú mapu = 1€ 
 
6. KONTROLY: namiesto obvyklých lampiónov, KS tvoria zelené kartičky s číslom kontroly, 
ktoré zároveň vyjadruje bodovú hodnotu kontroly. Odporúčame zobrať si fixku, resp. pero na 
zapísanie si čísla kontroly, poprípade zaznačenie si naplánovaných postupov. 
 
7. ŠTART: 10:30  pomenovanie "hromadný štart" neznamená, že všetci naraz vyštartujú.   
Po prebratí mapy vám čas bude plynúť aj pri vašom rozhodovaní, na ktorú stranu Dunaja sa 
vyberiete najprv a ktoré kontroly pôjdete pozrieť ako prvé, resp. v akom poradí.  
8. RAZENIE : Nebudú žiadne čipy, kliešte, preukazy .... body z prejdených  kontrol si 
zapamätáte alebo zapíšete a súčet oznámite v cieli. 
 
9. CIEĽ: pri príchode vám zapíšeme čas a oznámite nám súčet bodov. Nezabudnite si teda 
niečo na písanie, najmä tí čo si nespomenú na body KS. Je to o dôvere.  
Do cieľa môžete prísť aj skôr ako o 4 hodiny. Nebude žiadna „penalizácia“ za neskorý dojazd. 
 
10. VYHODNOTENIE:  hromadné vyhodnotenie nebude, poradie s výsledkami zverejníme na 
FB a www.vba.sk 
. 
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  
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