
 
POKYNY  MADUDO  2023 – individuálny tréning 

po oboch stranách Dunaja a pri Malom Dunaji 

 

Termín: 26.3.2023 (nedeľa) 

Centrum:  bufet ZASTÁVKA (za Prístavným mostom pod hrádzou oproti FERONA a prístavu) 
https://sk.mapy.cz/s/bucefakemo 

Prezentácia: 10:00 – 10:30  (2 mapy, opis KS a bodové hodnoty, 2 medaile, načítanie QR kódu) 
a štartovný poplatok 10€ za dvojicu. Aplikáciu iOrienteering prosím majte 
nainštalovanú a zaregistrovanú ešte pred príchodom na prezentáciu. 

Mapníky: Pokiaľ si ich od nás požičiate a prihlásili ste sa vopred, prinesieme ich.  Za požičanie 
prosíme 1€. 
Video so spôsobom pripevnenia najbežnejšieho mapníka: 
https://www.facebook.com/reel/1797534387300114.  

  Ak si chcete mapník kúpiť, predáva ich napr. Decathlon alebo profi mapníky priamo 
od výrobcov: MIRY a Autopilot. 

 
Kategórie: spoločná kategória 
 
Časový limit:  5 hodín 
 
Opis terénu: Ponúkame príležitosť spoznať lužné lesy, močiare, polia a blízke obce. Kontroly sú 

umiestnené na križovatkách, posedoch, pri Dunaji ... Jazdite po cestách a chodníkoch, 
v lužných lesoch je pomerne dosť diviakov, srnčia zver. Prebieha masívna ťažba dreva, 
prosíme jazdite opatrne. 

 
Mapa:  mapa A3 s vyznačenými KS (výrez z cyklomapy mierka  1:60 000), na ktorej sú 

v obmedzenej miere upravené a doplnené cesty, chodníky (ale len v okolí kontrol). 
Mapa nie je najnovšia, pravdepodobne sa vám stane, že tam, kde nájdete cestu, na 
mape nebude a opačne. Mapa bude vytlačená na Pretexe (vodeodolný papier). Na 
mape a v teréne je umiestnených 36 KS, niektoré sú aj 25 km vzdialené od centra, je 
na vás, ktorým smerom sa vydáte.   

 
Kontroly: namiesto obvyklých lampiónov KS tvoria kartičky vo veľkosti A5, s QR kódom a číslom 

kontroly.  
 
Doporučenie: plne nabitý telefón (prípadne power banka), nezmývateľnú fixku, resp. pero na 

naplánovanie postupov, príp. zapísanie čísla KS. V prípade odcudzenia kartičky 
s kódom odfotografujte miesto. 

  
Štart:  10:30 – 11:00 nie je „hromadný“, každý si volí svoj okamih štartu. Po načítaní QR 

kódu ŠTART vám začne plynúť čas 
 



Razenie: Na kontrolnom stanovišti si pomocou iOrienteering načítate QR kód, ktorý je na 
pripevnenej kartičke. 

 
Cieľ:  Načítaním QR kódu CIEĽ ste uzavreli čas tréningu. Do cieľa môžete prísť aj skôr ako za 

5 hodín, pri neskoršom dojazde bude penalizácia: 
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 - zaradenie na záver výsledkovej listiny 
 

Uzávierka cieľa:  o 16:30 hod. (ideme domov) 
 
Vyhodnotenie: Hromadné vyhodnotenie nebude, každý účastník tréningu dostane pri prezentácii 

okrem mapy aj pamätnú drevenú medailu, k dispozícii budú aj turistické mapy. 
 
Poradie: s výsledkami zverejníme na www.vba.sk, FB. Výsledky zobrazí aj samotná aplikácia  

iOrienteering. 
 
Upozornenie 1: Dodržujte pravidlá fair play a nepoužívajte GPS vo svojom mobile (kontrolovať to 

nebudeme, je to na vás). 
 
Upozornenie 2: V prípade daždivého počasia vedia byť hlavne poľné cesty veľmi rozbahnené. 
 
Upozornenie 3: V prípade stretu s diviakom sa schovajte za hrubý strom s bicyklom pozdĺžne. 
 
Upozornenie 4: Veľký pozor pri križovaní železničných tratí – na mape vyznačené výkričníkmi. 

 
 
Upozornenie 5: Zákaz vstupu (vjazdu) do priestorov, ktoré sú na mape vyznačené vyšráfovane, 
napr: (ochrana prírody – 5. ochranné pásmo): 

 

Všetci účastníci jazdia na vlastnú zodpovednosť, každý musí prejsť cieľom aj v prípade, že ho postihli 
technické resp. iné problémy. Ak by ste do cieľa nevedeli príjsť, v každom prípade nám prosím dajte 
vedieť na tel.č. 0908 140 128  (Králová). 



Zoznam bufetov v priestore tréningu 

 

Ľavá strana Dunaja 

1. Bufet Zastávka (štart, cieľ) 
2. K7 -  bývalý Šimani 
3. Bufet Relax 
4. Bufet Flinstonovci 
5. Bufet Malá Vyza (Gajc) 
6. Bufet Dunaj  (pri Hamuliakove) 
7. Bufet na konci sveta – horáreň Topoľové hony 
8. Bufet na malej hrádzi a pod hrádzou v Rovinke 
9. Bufet za plotom (okraj Pod.Biskupíc) 

 

Pravá strana Dunaja 

1. Bufet pod Starym mostom – parkovisko 
2. Bufet Lido – medzi Starým mostom a Apollo – otvorený od 1.4 
3. Bufet Weranda pri Prístavnom moste 
4. Bufet Bosorka – Dolnozemská ulica - smer Rusovce 
5. Bufet Raketa – pod hrádzou pri štrkopieskoch 
6. Bufet na hrádzi II –  pod hrádzov za čističkou odpadových vôd 
7. Bufet Výza za Lužným mostom na hrádzi 
8. Bufet u Kapitána – vedľa bufetu Výza 
9. Bufet pri vzdúvadle – pod hrádzou smer odbočka Rusovecké jazero 
10. Bufet pri Poldri – na hrádzi smer Čunovo 
11. Bufet Obrátka – pred odbočkou do dediny Čunovo a vodné dielo Čunovo 

 


