
Športový klub VAZKA Bratislava pripravil pre záujemcov o orientačnú cyklistiku 
Areál stálych kontrol (ASK) 

 
Stále kontroly budú slúžiť na zoznámenie sa s mapovaním pri jazde na bicykli a na prípravu na 
MAKADO (Malé karpatské dobrodružstvo), ktoré tento rok organizujeme 3. 10. 2021 
s centrom v Limbachu.    

 
Termín:  20.6. – 20. 9. 2021   
Priestor:  Mestské lesy 
Centrum:  Chata U Slivu 
 
Orientačná cyklistika je druh orientačného športu, pri ktorom pretekár samostatne volí postup 
podľa mapy a na bicykli prechádza v predpísanom poradí body (kontrolné stanovištia), 
vyznačené na mape a v teréne. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas. Pretekár jazdí iba po 
cestách, mapu má v špeciálnom držiaku (mapníku) umiestnenom na riadidlách. Okrem mapy 
môže používať ešte buzolu. 
 
Trate:   Detská (DET), Krátka (KT), Dlhá (DLT) a Voľný Výber KS (VVKS) 
 
Obtiažnosť:  aktivita je vhodná pre všetky vekové kategórie, jednotlivcov alebo rodiny. S 
bicyklom či bez bicykla. Trate môžu využiť aj školy na výlete alebo brannom cvičení. 
 
Mapa:   Areál stálych kontrol (DET, KT, DLT, VVKS)   
               mierka mapy: 1:15 000, ekv. 5m,  

veľkosť: A3 (Krátka, Dlhá, Voľný výber), A4 (Detská) 
Vytlačené mapy budú k dispozícii v Chate U Slivu – zdarma 
Individuálne stiahnutie k dispozícii na stránke www.vba.sk 

 
Na mape je zakreslená špecifikovaná zjazdnosť ciest. V priestore prebieha ťažba dreva, 
pohybujú sa iní cyklisti a turisti, preto jazdite opatrne. Trojuholník na mape označuje štart, 
dvojitý krúžok cieľ a krúžky kontrolné stanovištia /KS/. Štart a cieľ je na Chate U Slivu, kde 
budú pripevnené terčíky s QR kódom, pomocou ktorých sa zaregistrujete, odštartujete a 
označíte, keď prídete do cieľa.  
Kontrolné stanovištia sú v teréne označené terčíkom s číslom KS a QR kódom. Nie je tam 
umiestnený lampión. 
Trate majú jednotlivé KS pospájané čiarami a stanovené poradie,  v ktorom ich prejdete, 
s výnimkou trate VVKS (voľný výber kontrol), tu si poradie určíte sami. 
 
Mapníky: môžete si požičať na bratislavskamtboliga@gmail.com 

    Dlhodobý prenájom – 5€, víkendový – 2€ 
 
Meranie: Odštartovanie, meranie času, potvrdzovanie prechodu jednotlivými kontrolnými 
bodmi a ukončenie jazdy sa robí prostredníctvom aplikácie iOrienteering, ktorú si každý 
účastník môže stiahnuť vopred do svojho mobilu z Google Play alebo použije odkaz na 
stránkach https://iorienteering.com/.  
Pokiaľ takýto telefón nevlastníte, prejdite si kontroly len tak pre radosť, výsledný čas môžete 
poslať na kontaktnú adresu. 
 
Návod na použitie aplikácie: na metodika.orientacnisporty.cz 

http://www.vba.sk/index.php?moduleID=preteky&preteky_id=798
mailto:bratislavskamtboliga@gmail.com
https://iorienteering.com/
https://metodika.orientacnisporty.cz/upload/2021/03/Jak-pouzivat-aplikaci-iOrienteering.pdf


 
Registrácia: pre porovnanie výsledkov odporúčame zaregistrovať sa v aplikácii, resp. oznámiť 
mailom výsledný čas na  eva.kralova@vba.sk 
 
Odporúčanie: Mať plne nabitý telefón, fixku alebo pero na naplánovanie postupov na trati 
VVKS, resp. na zapísanie čísel KS v prípade zlyhania telefónu. 
V prípade odcudzenia terčíka z KS, prosíme odfotografujte si miesto a nahláste nám to. 
 
Informácie: http://www.vba.sk/index.php?moduleID=preteky&preteky_id=798  
Kontakt: eva.kralova@vba.sk, príp. bratislavskamtboliga@gmail.com  
 
Projekt Areál SKS realizujeme so súhlasom Mestských lesov a podporou BSK, 
Kontroly (terčíky) budú umiestnené na stromoch v termíne: 20.6. – 20.9.2021  
  

Všetci účastníci jazdia na vlastnú zodpovednosť! 
V súčasnosti je všade veľký pohyb cyklistov, turistov a zvierat - jazdite opatrne a ohľaduplne! 

 
Prajeme Vám výbornú zábavu pri objavovaní miest v Mestských lesoch, o ktorých ste 

doteraz netušili. 
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