
 

Malé dunajské dobrodružstvo - MADUDO 2023  
Informácie o tréningovej bodovacej jazde MADUDO 2023 

MADUDO je tréningová jazda dvojíc na bicykloch podľa mapy. 

Opis:  Cyklisti hľadajú kontrolné stanovištia (KS), ktoré sú zakreslené v mape (výrez turistickej 
cyklomapy). K 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:  26.3.2023 (nedeľa) 

Centrum: Bufet ZASTÁVKA  (oproti Ferone, za Prístavným mostom pod hrádzou) 
https://sk.mapy.cz/s/bucefakemo 

Mapa:  výrez z cyklomapy „Podunajsko – Malé Karpaty“, mierka 1:60 000, veľkosť A3, 
vytlačená na vode odolnom papieri PRETEX a na papieri vytlačené bodové hodnoty 
s opisom kontrol. 

Kontroly sú umiestnené po obidvoch stranách Dunaja, pri Malom Dunaji a v obciach 
v okolí BA.  

Prihlášky: do 20.3.2023 vyplnením jednoduchého formulára 
https://docs.google.com/forms/d/1YF9bzSDKBLgUQS6hv4etRjLuuKCQqFFLsntr_nEiFVY  

Informácie: eva.kralova@vba.sk 

Prezentácia: 10:00 hod. - poplatok za dvojicu 10€ (2 mapy, 2 drevené medaile) 

Štart:  10:30 – 11:00 každá dvojica odštartuje samostatne po odprezentovaní, aby nedošlo 
k zhluku cyklistov. Je to meraný tréning! 

Časový limit: max 5 hodín  

Cieľ: 15:30 – 16:00  štartujúci oznámia v cieli čas príchodu a súčet nazbieraných bodov. 
Prosíme nezdržiavajte  sa v priestore cieľa dlhšie než je nevyhnutné. 

Hodnotenie: Body za „orazené“ kontroly sa spočítajú. Penalizácia za prekročený limit:  

0-10 min.   po limite-odrátajú sa 2 body za každú načatú minútu 
              10-30 min. po limite-odráta sa 10 bodov za každú začatú minútu 
              30- a viac min. po limite- diskvalifikácia   

Výsledky: večer na www.vba.sk 

Meranie - postup:       Systém merania pomocou QR kódov v aplikácii iOrienteering 

Odštartovanie, meranie času, potvrdenie prechodu jednotlivými kontrolnými bodmi (KS), počítanie 
bodov a ukončenie jazdy bude vykonané prostredníctvom aplikácie iOrienteering, ktorú si účastník 



stiahne vopred do svojho mobilu z Google Play alebo použije odkaz na stránkach 
https://iorienteering.com/.  

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 odprezentuje 
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. 

Razenie: na každom kontrolnom stanovišti, ktoré je označené lampiónom a terčíkom s QR kódom 
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/uzitocne/iorienteering 

 

Poznámky :  

Mapu je praktické pripevniť do mapníka, ktorý sa upevní na riadidlá. Môžeme ho požičať za poplatok 
1€, ale je potrebné ho rezervovať v prihláške. 

Každý účastník musí prejsť cieľom aj v prípade, že tréning skončí skôr alebo ho postihnú technické  resp. 
iné problémy. V krajnom prípade nám dajte vedieť na tel. 0908 140 128 

Vrámci fairplay – zákaz používania mobilných navigácií, navigačných aplikácií v telefónoch a pod. (na 
zaznamenávanie a spätné vyhodnotenie trasy a postupov OK, na aktívne navigovanie alebo sledovanie 
polohy počas tréningu – nie OK) 

 

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. 

 


