
                                        
Usporiadateľ: Športový klub VAZKA Bratislava 

Základné pravidlá dobrodružstva:
Sú to orientačné preteky dvojíc - na horských bicykloch. 
Počas  vopred zvoleného  časového  limitu  –  2  hodiny  R+D,  3  alebo  5  hodín  ostatní,  majú 
pretekári  úlohu  získať  čo  najvyšší  počet  bodov  tak,  že  navštívia  čo  najviac  kontrolných 
stanovíšť (KS), podľa možnosti s čo najvyšším bodovým ohodnotením. Prechod cez KS musia 
potvrdiť do preukazu. Preukaz musí byť pripevnený na bicykli a majú ho obaja pretekári.   
Ideálnu trasu si určí každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického 
myslenia  ako aj   obodovania jednotlivých KS. Bodové hodnotenie KS obdržia  pretekári  po 
odštartovaní, mapy so všetkými stanovišťami pri prezentácii.
Pri nedodržaní časového limitu sa z dosiahnutých bodov strhávajú za každú načatú minútu 2 
body. Poradie sa stanoví podľa súčtu získaných bodov (po zrážke za prekročenie času). Ak 
majú 2 alebo viacerí pretekári zhodný počet bodov, lepšie umiestnenie získava pretekár, ktorý 
dosiahol nižší čas (potreboval na zozbieranie príslušného počtu bodov menej času).

Dátum pretekov: 20.10. 2007 (sobota) 

Centrum pretekov: Železná studnička – priestor bufetov Rotunda. 
UPOZORNENIE! Do  centra sa nedá dostať autom! Parkovisko 
(pod Červeným mostom) je od centra vzdialené cca 1,5 km.

Priestor pretekov: cesty v Bratislavskom lesoparku 

Kategórie:
R+D (rodič s dieťaťom do 14 r.) limit 120 min.
študenti (v súčte do 38 r.) MM, MŽ, ŽŽ limit 180 min.
ostatní (v súčte do 80 r.) MM, MŽ, ŽŽ limit 180 / 300 min. *
ostatní (v súčte nad 80 r.) MM, MŽ, ŽŽ limit 180 / 300 min. *

* - podľa vlastného výberu
 

Mapa: MAKADO 2007 mierka 1: 25 000, vyhotovená na podkladoch 
orientačných máp vo vlastníctve ŠK VAZKA vo formáte A2, nie je 
vodovzdorne upravená 

Prihlášky:  do 10. 10. 2007
elektronicky: makado@vba.sk
písomne: ŠK VAZKA Bratislava, Rezedová 28,  821 01 Bratislava

Do prihlášky prosím uveďte:
meno, priezvisko a rok narodenia oboch pretekárov; požiadavky na 
mapník/mapu naviac

Informácie: www.vba.sk , resp. 0908 140 128

Štartovný poplatok: 200.- Sk za dvojicu – úhrada na prezentácii
             V cene štartovného je 1 mapa pre dvojicu, v prípade že máte 

záujem o ďalšiu, uveďte to v prihláške (príplatok 50,-Sk).

mailto:makado@vba.sk
http://www.vba.sk/


Prezentácia: 8:30 – 10:30
Žiadame pretekárov na 300min., aby sa na prezentáciu 
dostavili do 9:00 !
Pri prezentácii podpíšete prehlásenie o vlastnom riziku počas 
pretekov, uhradíte štartovný poplatok, obdržíte pretekársky 
preukaz, štartovné čísla na bicykel a pokyny.     
Zapožičiavame aj mapník na bicykel pre jednoduchšiu prácu s 
mapou. Požičovné za mapník je 20.- Sk / 1 kus.

Výdaj máp s kontrolnými stanovišťami je pri prezentácii !
Pretekári získajú prehľad o veľkosti priestoru pretekov, už vopred 
si môžu premyslieť taktiku postupu navštevovania KS.

Štart pretekov vo dvoch intervaloch:   9:30  pre preteky na 300 min.
11:00  pre preteky na 180 a 120 min. 
11:30  pre preteky na 120 min. (R+D)

Pri hromadnom štarte dostanú pretekári lístok s bodovými 
hodnotami jednotlivých KS, ktoré si zapíšu k stanovištiam do 
mapy, potvrdia alebo upravia zamýšľanú taktiku zberania KS. 
Dvojice musia počas celých pretekov jazdiť spolu a  KS označiť do 
oboch preukazov spolu. Preukazy musia byť upevnené na 
bicykloch (odporúčame skizip alebo gumičku).

Vyhlásenie výsledkov: cca 15:15 v centre pretekov

Hlavní sponzori:
Magistrát hl. mesta SR Bratislava – daroval poháre pre víťazov 
ŠPORT SERVIS Trojičné námestie, Podunajské Biskupice – daroval kvalitné ceny
Miroslav Rygl - daroval pretekársky mapník zn. MIRY
Krajské športové centrum – ceny
FaxCopy – zabezpečili tlač máp

UPOZORNENIA:
1.  Pretekár musí byť do 60 min po zvolenom limite v cieli, inak je diskvalifikovaný.
2. 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)

3. Počas pretekov sa jazdí na cestách a chodníkoch v Lesoparku, kde sa pohybujú turisti 
a rekreační cyklisti,  v niektorých častiach aj autá. Treba jazdiť so  zvýšenou 
pozornosťou a opatrnosťou. Každý pretekár jazdí na vlastnú zodpovednosť 
a vlastné riziko, čo potvrdí podpisom pri prezentácii, resp. mládež do 18 rokov 
predloží písomný súhlas rodičov. 

4. CYKLISTICKÁ PRILBA POVINNÁ !            

riaditeľ pretekov:   Eva Králová
stavba trate:    Tomáš Flassik
hlavný rozhodca:    Peter Mlynárik
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