
 

Rozpis 2. tréninku Zimního Poháru MTBO 2020-2021 
Okolo Veleslavína 

 

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

chováním zákony a aktuálně platná vládní nařízení. 

Datum:  od úterý 8.12.2020 do neděle 20.12. 

Přihlášky: Na stránkách www.mtboliga.cz; první vlna do 7.12. 20:00. Pak budu přihlášky kontrolovat 

nejméně 1x denně večer a průběžně doplňovat mapy do odběrového místa. 

Mapa:  Ořechovka-Veleslavín, blíže nespecifikovaného formátu a měřítka (tak aby byla mapa čitelná 

a nebyla moc velká). Mapu si vyzvednete dle instrukcí. Pokud by mapy někdo ukradl, napište 

mi to, nejpozději večer je doplním. 

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?).  

Poznámka: Protože nelze příspěvek uhradit hotově, nabízí se pouze varianta bezhotovostního 

převodu. A tak vám může být jedno, zda-li 50,- kč pošlete na účet pořadatele nebo na ligový. 

Pořadateli to však jedno není, protože při úhradě v rámci ligového účtu/konta má všechny 

informace na jednom místě v přihláškách a nemusí složitě nic dohledávat na více místech. 

Díky za pochopení. 

Start/Cíl: Informaci o tom, kde přesně si vyzvednete mapy, tj místo startu, obdržíte emailem uvedeným 

v přihlášce. První vlna přihlášených 7.12. ve 21:00, později přihlášení pak každý den večer.  

 Mapu vložíte do mapníku, pustíte záznam času a pak startujete. Letmý start není povolen. 

Cíl je v místě startu. 

Trať:  Scorelauf se speciálními pravidly – čtěte pozorně! 

o Lze se pohybovat pouze po cestách. Pohyb mimo cesty není povolen. 

o 27 běžných kontrol označených čísly 1 až 27 = tyto kontroly lze razit kdykoli 

o 6 speciálních kontrol označených písmeny A, B, C (vždy 2 kontroly mají stejné písmeno) = 

povinný postup mezi kontrolami se stejným písmenem (je jedno kterým směrem postup 

realizujete), tj mezi těmito kontrolami nemůžete orazit jiné kontroly  

o postup tedy může vypadat například takto: Start – K1 – K2 – K11 – K22 – kontrola A – 

kontrola A – K17 – K19 – K6 – kontrola C – kontrola C – K13 – K15 atd …  

o Jednosměrky: v mapě jsou vyznačeny jednosměrky (viz příklad), postup jednosměrkou 

v protisměru (jízda či vedení kola) je penalizován 2 minutami (1 úsek ulice v protisměru = 2 

minuty). Jednosměrku, která není v mapě vyznačená, lze projet libovolným směrem. 

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


o Zazmijované silnice: mapa je ze severu i jihu ohraničená zazmijovanými silnicemi; po celé 

délce je chodník, který je v mapě vyznačen a lze ho využít pro postup 

o Železniční trať: lze překonávat pouze tam, kde je podchod nebo značený přejezd či přechod 

(vždy vyznačeno v mapě). Vyšlapaná cesta přes trať není oficiální přechod! Při porušení 

pravidla nebude účastník uveden ve výsledcích. 

 

Kontroly: Červenobílá páska (asi někde nevydrží) + značky oranžovým sprejem (u země či na zemi) 

Ražení:  Bezkontaktní (dosah 2 metry od kontroly) 

Terén:   Parky, sídliště, vilové čtvrti, městské lesíky. Povrch většinou asfalt nebo velmi rychlé cesty. 

Výsledky: Čas z postupu na play-map.com bude použitý pro výsledky. Účastníci budou ve výsledcích 

seřazeni dle počtu oražených kontrol (sestupně) a dále dle dosaženého času (vzestupně). 

První pomoc: Vojenská nemocnice (vyznačeno v mapě) 

Odběrové místo Covid-19 (vyznačeno v mapě) 

 

Trénink připravil: Martin Štěňha, kontakt na stránkách ligy. 

 

Jednosměrky 

 

Zazmijované silnice s přilehlým chodníkem 

 

Železnice s přechodem 

 


