
Veľkonočné MTBO sústredenie 

Covid edition 

 

Pokyny 
 

Dátum               02.04.2021 – 05.04.2021 (piatok - pondelok) 

 

Webstránka      https://www.orienteering.sk/page/mtbo-mapove-treningy 

 

Mapa                 Špeciálna mapa pre orientačnú cyklistiku MAKADO 2020 

               mierka 1:10 000/1:15 000, rozostup vrstevníc 5m, stav september 2020 

 

                           Špeciálna mapa pre orientačnú cyklistiku Dúbravská hlavica 

               mierka 1:15 000, rozostup vrstevníc 5m, stav 2014 

 

 

Označenie KS    kartička s číslom kontroly a s logom lampióna 

v teréne                 

 

                                       
 

Mapníky            V prípade záujmu viem zapozičať MTBO mapník (k dispozícii asi 15-20KS),  

                 kontaktujte ma na bratislavskamtboliga@gmail.com     

  

 

Upozornenie      Dodržujte pravidlá slušného pobytu v prírode a platné zákony 

                            (najmä Lesný zákon); buďte ohľaduplní voči turistom. 

   

Dodržujte prosím Opatrenia ÚVZ SR, dodržujte vzdialenosť 2 m,  nezhromažďujte sa, majte 

prekryté ústa a nos rúškom, šatkou, bufkou a pod. 

                           

 

 

 

https://www.orienteering.sk/page/mtbo-mapove-treningy
mailto:bratislavskamtboliga@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf&sa=D&source=editors&ust=1616266689652000&usg=AOvVaw1jJZKtRbdVos_uNZ42ULWk


Program 
 

Trate môžete absolvovať v ľubovoľný deň, náš rozpis je len doporučený (ako by to za normálnych 
okolností bolo bývalo), takže je to čisto na Vás a na Vašich časových možnostiach. 

 

Piatok 02.04.2021 

 

Middle, mapa Makado 2020, mierka 1:15 000, e:5m 

 
Štart – Kačín   48°11'29.5"N 17°04'03.3"E 
 

Trate – Dlhšia 9.6 km 

 Kratšia 6.9 km 

 Detská 2.7 km 
- Upozornenie!  Pribudlo viacero cestičiek, ktoré nie sú na mape zakreslené, preto buďte opatrní 
(prebiehala aj výraznejšia ťažba v určitých miestach, najmä v okolí kontroly č.33, tak to tam môže byť 
trošku zmätočné) (platí pre dlhú a krátku trať). 
 
 

 
 
- kartičky/kontroly sú roznesené v teréne do pondelka 5.4.2021  (v priebehu pondelka sa budú zbierať) 
 

 

Sobota 03.04.2021 

 

Lesný šprint, mapa Makado 2020, mierka 1:10 000, e:5m 

 
Štart – Koliba   48°10'33.7"N 17°05'57.7"E 
 

Trate – Dlhšia 4.4 km 

 Kratšia 3.2 km 

 Detská 2 km 

 
- Upozornenie!  Pribudlo viacero cestičiek, ktoré nie sú na mape zakreslené, preto buďte opatrní . 

- kartičky/kontroly sú roznesené v teréne do pondelka 5.4.2021  (v priebehu pondelka sa budú zbierať) 

 

 

 



Nedeľa 04.04.2021 

 

Long, mapa Makado 2020, mierka 1:15 000, e:5m 
 
Štart – Pekna cesta     48.200504, 17.127372 
 

Trate – Dlhšia  11.2 km 

 Kratšia  8.4 km 

 Detská 2.3 km 

 
- kartičky/kontroly sú roznesené v teréne do pondelka 5.4.2021  (v priebehu pondelka sa budú zbierať) 
 

Pondelok 05.04.2021 

 

Middle, mapa Dúbravská hlavica, mierka 1:15 000, e:5m 
 

Štart – Dlhé diely    48°09'29.6"N 17°02'34.6"E (štart pre dlhú a krátku trať) 

Štart - Dlhé diely     48°09'41.0"N 17°02'18.9"E  (štart pre detskú trať) 

 

Trate – Dlhšia 8.8 km 

 Kratšia  7.1 km 

 Detská  1.8 km 

 
POZOR kontrolu č.52 sme museli posunúť o križovatku vyššie (platí pre dlhú a krátku trať). Tí, ktorí už 
máte vytlačené mapy, poznačte si to. Ďakujeme.  

 

- súčasné umiestnenie kontroly č.52 

- Upozornenie! Mapa je z roku 2014, medzitým pribudlo viacero cestičiek a hlavná lúka (kde je väčšina 
detskej trate) je miestami zarastenejšia ako na mape. 

- kartičky/kontroly budú roznesené v teréne od stredy 31.3.2021 do utorka 6.4.2021  (v priebehu 
utorka sa budú zbierať). Sladkosti budú na kontrolách len v pondelok od 10.00. 

 

• Špeciálny veľkonočný tréning na hľadanie vajíčok. Na kontrolách budú umiestnené rôzne sladkosti a 

každý účastník tréningu si bude môcť zobrať po jednej sladkosti z každej kontroly (preto odporúčame 

nejaké vrecúško na dobroty). (Príklad: ak vaša trať bude mať 6 kontrol a na 4 z nich budú dobroty, 



môžete si domov odniesť 4 sladkosti, z každej kontroly po jednej). Kontroly, na ktorých budú vajíčka 

umiestnené, budú v mape označené značkou občerstvovačky. 

• V prípade záujmu o tréning so sladkosťami sa prosím prihláste cez 

mail: bratislavskamtboliga@gmail.com (aby sme na kontroly umiestnili dostatok sladkostí) 

• Sladkosti budú na kontrolách len v pondelok 

• Na tento tréning je možné vytlačiť mapy a umiestniť ich v priestore štartu (poprosíme taktiež napísať 

mail na bratislavskamtboliga@gmail.com s počtom KS a konkrétnymi traťami) 

• balíčky s dobrotami budú umiestnené v teréne pod kontrolami/kartičkami (budeme sa ich snažiť 

dávať trošku mimo chodníka, niekam za strom, aby nelákali okoloidúcich), preto vždy hľadajte 

kartičku 

 

 

Výsledky            

Na tomto linku si tiež môžete zaznamenať svoje dosiahnuté časy na jednotlivých tréningoch 

a porovnať sa tak s ostatnými účastníkmi.              

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pbULzgRxwNA8hJlcJIQn82Ew_s22AUrtspTlsvIac

L4/edit?usp=sharing   
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