MA – KA – DO
Malé Karpatské dobrodružstvo
POKYNY
Dátum:

20.10.2007

Zhromaždisko:

Bratislava – Železná studnička
Bufety ROTUNDA

Parkovanie:

Prístup autom k bufetom Rotunda majú len pretekári, ktorí požiadali o
povolenie! Ostatných žiadame, aby využili parkovisko pod Červeným
mostom (cca 4km od centra pretekov)

Mapa:

špeciálna pre MA-KA-DO, mierka 1:25 000, ekvidištancia 10m, rozmer A2
aktualizovaná r. 2007

Štartovné:

200,- Sk / dvojica

Prezentácia:

8:30 – 10:30
Žiadame pretekárov na 300 min. aby sa na prezentáciu dostavili do 9:00!
Počas prezentácie pretekári obdržia mapu (mapy) so zakreslenými KS bez
bodových hodnôt, štartovný preukaz a štartové čísla.
Na základe prihlášky si zároveň môžu zapožičať mapník (20.-Sk) .
Po odprezentovaní si pretekári pripravia taktiku pretekov na mape (vhodné je
mať fixku, voskovku …)

Hromadný štart:

9:30 pre preteky na 300 minút
11:00 pre preteky na 180 minút
11:30 pre preteky na 120 minút (R+D)
Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu
dostávajú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť (KS). Dopracovanie taktiky,
vpísanie bodových hodnôt do mapy a pod. vykonávajú bez bicyklov!
Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dvojice sú povinné opustiť
priestor štartu do 10 min.
Všetci pretekári musia byť v priestore štartu najneskôr 10 min. pred
štartom! Pred štartom ešte podpíšu vyhlásenie, že štartujú na vlastnú
zodpovednosť a že sú oboznámení s platným Lesným zákonom.

Razenie KS:

KS sa razia kliešťami do klasických papierových preukazov. Pri KS musia
byť obaja pretekári z dvojice, v opačnom prípade sa body za ňu nebudú rátať.
Kontroly na mape sú označené číslami 1,2,3,..., na lampiónoch sú označené
ako 101, 102, 103, ... a do preukazu sa razia nasledovne:
KS číslo 101 sa razí do políčka č.1, KS 102 do políčka č.2, KS 113 do
políčka č. 13, atď ...
Kategórie R+D budú mať upravené číslovanie uvedené na preukazoch.
Pretekár musí mať preukaz pevne pripevnený na bicykli gumičkou, resp.
lyžiarskym navijakom (SkiZip).

Zdravotnícka pomoc: V centre počas pretekov bude pristavená sanitka s lekárom

Občerstvenie:

Každý pretekár dostane v cieli teplý čaj a minerálnu vodu TOMA. V bufetoch
si môže zakúpiť občerstvenie.

Hodnotenie:

1. body získané za jednotlivé KS sa sčítajú
2. odčítajú sa body za prekročenie časového limitu
(za každú začatú minútu 2 body)
3. v prípade rovností bodov o poradí rozhoduje lepší čas
Dvojice, ktoré prekročia časový limit o viac ako 60 minút sú diskvalifikované

Vyhlásenie výsledkov:
cca 15:15
Prvé tri dvojice v jednotlivých kategóriách a všetky deti si odnesú hodnotné
vecné ceny.
Tombola:

Po skončení vyhlásenia výsledkov sa bude losovať spomedzi všetkých dvojíc
o mapník pre orientačnú cyklistiku značky MIRY.

Dôležité upozornenia:
1. Cieľom musí prejsť každý pretekár a to aj v prípade, že má technické, resp. iné
nepredvídané problémy. V prípade, že pretekár nemôže z vážnych dôvodov prejsť
cieľom – je povinný to okamžite oznámiť telefonicky (tel.č. bude uvedené v centre
pretekov)
2. Počas pretekov sa jazdí na cestách a chodníkoch v Lesoparku, kde sa pohybujú turisti
a rekreační cyklisti, v niektorých častiach aj autá. Bezpečnosť vlastná i cudzia je
dôležitejšia ako výhra v pretekoch - treba jazdiť so zvýšenou pozornosťou
a opatrnosťou! Je potrebné mať na zreteli platný Lesný zákon!
3. Každý pretekár jazdí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko, čo potvrdí
podpisom pred štartom. Mládež do 18 rokov predloží písomný súhlas rodičov pri
prezentácii.
4. CYKLISTICKÁ PRILBA POVINNÁ! Bez nej nebude pretekár pripustený na štart!
5. Mapa nemá vodovzdornú úpravu, odporúčame priniesť euroobaly A3, fixky na kreslenie
do mapy, prípadne tenké gumičky vhodné na pripevnenie mapy.
Riaditeľ pretekov: Eva Králová
Hlavný rozhodca: Mikuláš Šabo
Stavba tratí:
Tomáš Flassik
Veľa športových úspechov a zážitkov Vám želá kolektív ŠK VAZKA Bratislava!

