
Zlatá pravidla použití UsynligO pro potřeby Brněnského poháru MTBO 

- V klidu domova si přečti návod a co můžeš, nastav dřív, než vyrazíš. 

https://docs.google.com/document/d/1o_IPnJ0VhbdMBfZ9wQKpAUYHUo-MzBj7YfTHUDKfMC0 

- I když jsi vše zvládl přečíst, ověř si, že máš nastaveno minimálně toto: 

Nastavení aplikace a mobilu – DŮLEŽITÉ!!! 

- Po otevření aplikace se přihlas svým Google účtem nebo se registruj na UsynligO.no (lze jednoduše i 

přes mobil z odkazu „Přihlášení přes UsynligO“) 

- Podle typu operačního systému telefonu zkontroluj, případně si nastav následující (liší se podle typu 

telefonu): 

- V telefonu máš zapnutou GPS (Polohové služby, Poloha apod.) 

- V nastavení aplikací / aplikace UsynligO máš nastaveno sdílení polohy „Vždy“ (Trvale 

apod.), tj. i při zamčeném displeji. 

- Baterie nemá aktivovaný úsporný režim (Režim nízké spotřeby, Spořič baterie apod.) 

(všechna tato tři nastavení jsou zásadní pro správné fungování aplikace) 

- V aplikaci Usynligo aktivuj možnost "Uložit stopu", aby se ti po tréninku vygeneroval gpx záznam 

tratě 

- Před startem tréninku se ujisti, že máš aktivovanou možnost "Uveřejnit můj čas" 

- Nastav si vibrace a hlasitost oznamování na dostatečnou úroveň, abys ho při průjezdu kontrolou 

zaznamenal. 

- Doporučené nastavení GPS v aplikaci pro většinu mobilních telefonů, na základě testování:  

- Rádius kolem kontroly: 25 m,  

- Minimální přesnost GPS: 50 m  

(Některé starší telefony s Androidem mohou mít problém s přesností lokalizace polohy, kdo 

měl problém v průběhu testovacího Velikonočního víkendu, doporučujeme oba parametry 

zvýšit, klidně na maximální hodnoty (Rádius: 35m, min. přesnost GPS 100m) 

- Pro spuštění aplikace v terénu je nutno mít aktivovány datové služby. Pokud někdo, např. děti, data 

aktivována nemá, může objet svůj trénink s telefonem svého rodiče, podmínkou je přihlásit se do 

aplikace pod vlastním účtem. 

Před závodem/tréninkem: 

- Najdi si příslušný závod/trénink v aplikaci na mobilu nebo na webu usynligo.no (lze filtrovat dle 

názvu, místa apod.) 

- Vytiskni si mapu s tratí ve formátu .pdf z odkazu u příslušného závodu na UsynligO 

Nepovinné doporučení (na základě zkušeností závodníků): Než vyrazíš závodit, restartuj aplikaci 

UsynligO nebo i mobil.  

Při závodě/tréninku: 

- Na startu spusť aplikaci, přihlas se, vyber závod, počkej až se nahraje, jsi-li připraven vyrazit stiskni 

"Start" (uslyšíš klasické zvukové odpočítání času) 

- Aplikace oznamuje průjezd kontrolou a na displeji svítí na jakou kontrolu jedeš a jakou jsi našel. 

- Aplikace zaznamenává i mezičasy 

- Po průjezdu cílem aplikace přehraje melodii a automaticky ukončí závod. 

- Tvůj čas je odeslán do výsledků (za předpokladu, že jsi přihlášen k aplikaci) 

Nepovinné doporučení (na základě zkušeností závodníků): Po dojezdu zkontroluj, že se ti automaticky 

zastavil čas závodu. Pokud tomu tak není, ručně ukonči závod k tomu určeným tlačítkem. 

https://docs.google.com/document/d/1o_IPnJ0VhbdMBfZ9wQKpAUYHUo-MzBj7YfTHUDKfMC0
file:///D:/!%20MARTIN%20-%20P%20e%20r%20s%20o%20n%20a%20l/!!_O%20R%20I%20E%20N%20T%20E%20E%20R%20I%20N%20G/!!_Brněnský%20pohár%20MTBO/!_BP%202020/!!_Easter%20MTBO%20Cup/usynligo.no


Po závodě/tréninku: 

- Pokud si chceš následně přehrát svoji jízdu a porovnat se soupeři, pošli gpx. soubor se záznamem 

Tvojí jízdy (který apka vygeneruje po dojezdu do cíle) na e-mail petr.jasek(zavináč)seznam.cz a Jašík 

zajistí upload na web Livelox.  Odeslání gpx záznamu jakéhokoli Tebou absolvovaného závodu je 

možné i později z nabídky „Moje závody“ (ikona panáčka v horní liště aplikace). Po zvolení závodu je 

pod mezičasy tlačítko k odeslání. 

Nepovinné doporučení: Vytvořit si vlastní účet na Livelox (www.livelox.com) zdarma. Po registraci 

můžeš ukládat gpx záznam k absolvovanému závodu sám. 

Nezapomínejme na Fair Play: 

- Mapu, kterou si vytiskneš z aplikace (na mobilu nebo na počítači) nestuduj dopředu. 

- Přestože ti mobil může signalizovat označení kontroly několik metrů dříve než ve středu kolečka, 

dojížděj až na virtuální místo kontroly podle mapy. 

- Nejezdi jednu trať vícekrát se zapnutou aplikací. 

- Dodržuj všechny zákony a nařízení Vlády ČR platné v den tréninku. 
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http://www.livelox.com/

