
MATFYZ v pohybu 2021 
29.3. – 30.6. 2021 

 

 
 

Sbírej body, soutěž o zajímavé ceny 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ NA 

HTTPS://MATHLETICS.MFF.CUNI.CZ/, registrace je možná od 29.3.   

 

 

ZÚČASTNIT SE MOHOU 

všichni studenti, zaměstnanci a absolventi MFF UK. 

 

 

SOUTĚŽÍME V KATEGORIÍCH 

 nejlepší chodec 

 nejlepší běžec 

 nejlepší cyklista 

 nejlepší in-line bruslař 

 

 

O CO SE HRAJE?  

Nejlepší tři ze všech kategorií obdrží sportovní vybavení v hodnotě 

700,- Kč, 500,- Kč a 300,- Kč.  

Prvních 10 ze všech kategorií obdrží Matfyzácké tričko. 

KTV na základě všech zaslaných aktivit zvolí nejaktivnější účastníky 

soutěže. 

https://mathletics.mff.cuni.cz/


 

 

PRAVIDLA 

Pro účast v soutěži je nutná registrace v systému: 

https://mathletics.mff.cuni.cz/ 

Po potvrzení registrace budou z aplikace STRAVA účastníkům 

přepočítávány požadované aktivity na body.  

Bodový systém bude zohledňovat nejen vzdálenost dané aktivity, ale 

také průměrnou rychlost, převýšení a dokonce i pohlaví. Vzorec a 

vysvětlení nastavených koeficientů můžete najít zde: pdf 

 

 

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI NAHRANÝCH AKTIVIT 

Do tabulky budou započítávány pouze aktivity s následujícími 

minimálními vzdálenostmi: 

 

běh: 3 km  

chůze: 5 km  

in-line: 8 km  

 cyklistika: 10 km 

 

 

KONTROLA AKTIVIT 

Aktivita musí být nepřerušovaná a musí se celá odehrávat ve 

venkovních prostorech.  

Do soutěže nebudou započítávány aktivity, které evidentně souvisí 

s vykonáváním pracovních povinností (kurýr, messenger, apod.). 

Organizátor si vyhrazuje právo soutěžícímu neuznat aktivitu, která 

zjevně neodpovídá realitě a je způsobena například chybou GPS 

signálu nebo jednotlivých aplikací. Neuznané aktivity budou následně 

řešeny s každým účastníkem jednotlivě. 

Soutěžící musí mít v aplikaci STRAVA nastaveno zpřístupnění pro 

veřejnost, není-li nastaveno, nelze ze strany organizátora načítat 

nahrané aktivity. 

https://mathletics.mff.cuni.cz/
https://ktv.mff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mathletics-body.pdf


 

 

SPOLEČNÁ VÝZVA  

 

S KTV za poznáním  

Ve společné výzvě se tentokrát vydáme na místa v Evropě, která jsou 

spjata s významnými matematiky, fyziky a vědci minulosti i dnešní 

doby. K těmto bodům se budou společně posouvat chodci, běžci a 

jezdci na kolečkových bruslích. 

 

S KTV po stopách legendárních cyklistických závodů  

Pokořme společně nejslavnější cyklistické závody v Evropě. Těmi jsou 

italské Giro, Tour de France a španělská Vuelta. Vaše ujeté a nahrané 

km se budou ve společné výzvě upravovat o desetinné místo zpět. 

Doufáme, že Vám to nesebere chuť nasednout na kolo a vyrazit vpřed.  

 

 

STRAVA KLUBY 

V rámci vzájemné motivace, inspirace (kam je možné naplánovat 

trasu) a komunikace s ostatními účastníky jsme vytvořili v Aplikaci 

STRAVA kluby: 

 

cyklisté https://www.strava.com/clubs/matfyznakole 

chodci, běžci, in-line https://www.strava.com/clubs/MFFvpohybu 

 

Přihlášení do těchto klubů je dobrovolné. 

 

 

Dotazy 

směřujte na e-mail: mdsc@matfyzak.cz 

https://www.strava.com/clubs/matfyznakole
https://www.strava.com/clubs/MFFvpohybu
mailto:mdsc@matfyzak.cz

