
 

Rozpis 6. tréninku Zimního Poháru MTBO 2020-2021 
Okolo Stromovky 

 

Jedná se individuální a neorganizovaný mapový trénink v parcích a zástavbě Prahy 6. Neporušujte svým 

chováním zákony a aktuálně platná vládní nařízení. 

Přečtěte si pořádně pokyny… 

Datum:  od úterý 26.1.2021 do pátku 29.1. viz Pokyny 

Přihlášky: Na stránkách www.mtboliga.cz; do 25.1.2020, 20:00. 

Mapa:  Stromovka, formát A4, měřítko 1:8000.  

Příspěvek na mapu 50,- kč lze uhradit pouze prostřednictvím ligového konta (info jak to 

funguje v článku: Platební systém ligy. K čemu to je a jak to funguje?).  

Centrum: 50.1036547N, 14.4076844E (roh ulic V sadech a Českomalínská)  

Trať:  Sprint, pevné pořadí kontrol. 
  Ligová: 24 kontrol, 10.0 km vzdušně; odhadovaný čas nejrychlejších 35 minut. 
  Dětská: 12 kontrol, 4.7 km vzdušně; odhadovaný čas nejrychlejších 20 minut. 
 
Kontroly:  Krabička a možná malý kousek fáborku. Krabičky v režimu bezkontaktního ražení, start 

kontaktní, mapový start se nerazí, cíl bezkontaktní. Čip k zapůjčení v centru. 
  V ostatní časy bezdotykový průjezd s gpx záznamem.  

 

Výsledky: Kdo pojede na krabičky v úterý, tak vyčtený čas z čipu, ostatní čas ze záznamu na play-

map.com. Výsledky uzavřu v sobotu 30.1. 

Pokyny: 

• Krabičky budou v prostoru umístěny v úterý 26.1. od 15:00 do 19:00. 

• Do poznámky v přihlášce prosím napište, zda-li přijedete v úterý ať vím kdo z vás už dorazil a 

nečekám na místě zbytečně. 

• Na startu orazíte kontaktně start, vložíte mapu do mapníku a jedete přes mapový start, razíte 

bezkontaktně kontroly i cíl. Vyčtení čipu na místě kde si vezmete mapu. 

• Bez krabiček lze trénink uskutečnit středa 27.1. - pátek 29.1. vždy od 6:00 do 20:00 

• Vyzvednete si mapu na místě (místo pošlu do emailu v úterý večer), dojedete na místo startu, 

zapnete hodinky, otočíte mapu a vložíte ji do mapníku a jedete.  

• Nahrajete na play-map gpx log. 

 

Trénink připravil: Martin Štěňha, kontakt na stránkách ligy. 

http://www.mtboliga.cz/registrace/divadlo-vyhlaseni-ligy/
https://www.mtboliga.cz/posts/62

