
ŠK VAZKA Bratislava Vás pozýva na: 

 
Cyklistické orienta čné preteky pre každého 

O ČO IDE: 
MA-KA-DO sú orientačné preteky dvojíc na bicykloch. Počas časového limitu - kategória rodič + dieťa  maximálne 120 minút, 
ostatné kategórie max. 180 minút resp. 300 minút, majú pretekári úlohu získať čo najvyšší počet bodov tak, že navštívia čo 
najviac kontrolných stanovíšť (KS) podľa možnosti s čo najvyšším bodovým ohodnotením. Svoju trasu si určí každá dvojica 
sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a obodovania jednotlivých KS. Bodové ohodnotenie KS 
obdržia pretekári po odštartovaní, mapy so všetkými stanovišťami pri prezentácii. Pri nedodržaní časového limitu sa v cieli 
z dosiahnutých bodov strhávajú za každú načatú minútu 2 body. Poradie sa stanoví podľa súčtu dosiahnutých bodov. Ak majú 
dve súťažné dvojice zhodný počet bodov, lepšie umiestnenie získava dvojica s lepším časom.   
 
KEDY A KDE:  
Pondelok 1. 5. 2006  na KAMZÍKU pri bufetoch  na Cvičnej lúke.  
Pretekať sa bude na lesných cestách a chodníkoch v lesoparku a Malých Karpatoch. 
 
PREZENTÁCIA:  
8:00 –   8:30 pre preteky na 300 min. 
9:30 – 10:00 pre preteky na 180 min. a 120 min. 
 
ŠTART:  
  9: 00 pre preteky na 300 min. 
10: 30 pre preteky na 180 min. a 120 min. 
 
KATEGÓRIE PODĽA SÚČTU ROKOV A POHLAVIA :  
Študenti do 38 rokov MM,MŽ,ŽŽ:  do 180 min. 
Ostatní do 80 rokov  MM,MŽ,ŽŽ:   do 180 alebo 300 min. 
Ostatní od 80 rokov  MM,MŽ,ŽŽ:   do 180 alebo 300 min. 
Rodič s dieťaťom:                          do 120 min.  
 
PRIHLÁŠKY:  
Do 25.4.2006 emailom na: makado@vba.sk alebo písomne na adrese: ŠK VAZKA Bratislava, Rezedova 28, 821 01 Bratislava 
Prihlásiť sa dá aj na prezentácii, ale len obmedzene podľa počtu zvyšných máp. 
     
ŠTARTOVNÉ:  
150,-Sk/ dvojica. Každá dvojica dostane jednu mapu, v prípade záujmu si môže na prezentácii zakúpiť druhú mapu za 50,-Sk. 
 
POZNÁMKY:  
Treba jazdiť pozorne a opatrne. Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný 
súhlas rodiča, že môžu štartovať. Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné 
problémy. 
Mapu je praktické si upevniť na bicykel. Na to slúži držiak - mapník , ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na 
prezentácii zapožičať za poplatok 20,-Sk.     
ŠPORTSERVIS ako hlavný sponzor, zabezpečí pred štartom všetkým štartujúcim pretekárom základnú prehliadku bicykla 
zdarma. 
Všetci štartujúci pretekári musia ma ť povinne prilbu.   
 

Informácie: www.vba.sk , makado@vba.sk  
 
Hlavný sponzor ŠPORTSERVIS venuje cenu – bicykel, o  ktorú sa bude po pretekoch žrebova ť. 
 

    
 


