
Pokyny

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v OC na dlhej trati a v šprinte
7. - 8. kolo Slovenského pohára v OC 2008

Verejné preteky v OC – Memoriál O. Papánka

 
Usporiadateľ: SZOŠ, sekcia OC, Junácka 6,  Bratislava

Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava

Dátum: 21. - 22. 6. 2008 (sobota, nedeľa)

Centrum: Sobota – Pastorizačné centrum nad miestnou časťou Dúbravka, 
vyznačené smerovkami od kostola a LIDL-a v Dúbravke

 Nedeľa - Bratislava, Rusovce, parkovisko pri reštaurácii SĽUK
vyznačené smerovkami od hlavnej cesty v Rusovciach

Klasifikácia pretekov: Sobota - otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS, 
MM SR a 7.kolo SP v OC na dlhých tratiach
Nedeľa - otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS,
MM SR a 8.kolo SP v OC v šprinte  

Prezentácia:             Sobota Nedeľa
v centre pretekov 10:30 - 12:00 8:00 – 9:00
v nedeľu len pre pretekárov ktorí sa nezúčastnili sobotných pretekov

Štart:                         13:00   10:00

Vzdialenosti: Sobota: Nedeľa:
    centrum - štart: 1,5 km 50 m            

centrum - cieľ:   0 0 
centrum - parkovanie: do 100 m do 50 m    

Parametre tratí:
SOBOTA NEDEĽA

vzdušne 
[km]

ideálne 
[km]

prev.
[m]

počet KS vzdušne 
[km]

ideálne 
[km]

počet KS

MW -14 4,9 6,0 115 8 2,1 2,5 9

M -18 8,9 12,7 380 11 4,1 5,2 13

W -18 7,2 11,0 210 9 3,9 5,3 12

M 19- 17,5 26,4 760 18 5,1 6,7 19

W 19- 12,6 18,0 515 13 4,6 6,2 16

M 40- 12,6 18,0 515 13 4,6 6,2 16

W 40- 7,2 11,0 210 9 3,9 5,3 12

M 50- 8,9 12,7 380 11 4,1 5,2 13

RD 5,2 6,5 130 9 2,3 2,7 10

N 4,9 6,0 115 8 2,1 2,5 9

K 8,4 12,0 300 13 3,9 5,3 12

                                                                                                                 



Predpokladané časy víťazov: Podľa pravidiel pretekov v OC (čl.10.9)

Technická kontrola: Na štart nebude vpustený pretekár bez cyklistickej prilby a čipu pevne 
pripevneného k bicyklu (napr. skizip). Pre kat. MW-14, M,W-18 a pre 
kategórie pre verejnosť (N, K, R+D) je technická kontrola povinná v 
centre pretekov. 

Spôsob razenia: Bude použitý elektronický raziaci systém SportIdent. Na štarte je 
potrebné vymazať (CLEAR) a skontrolovať vymazanie čipu (CHECK). V 
okamihu štartu sa štartovacia kontrola nerazí. Cieľový čas sa zaznamená 
po zasunutí čipu pretekárom do raziaceho zariadenia cieľovej jednotky. 
Čip je potrebné vyčítať hneď po príjazde do cieľa na vyznačenom mieste, 
kde pretekár obdrží svoj výsledok. Každý pretekár je povinný dostaviť sa 
k vyčítaciemu stanovišťu. Neuskutočnenie vyčítania čipu bude mať za 
následok neuvedenie vo výsledkovej listine tzn. pretekár nebude 
klasifikovaný! Za zapožičanie čipu je 50.- Sk, v prípade straty bude 
účtovaná náhrada vo výške 900.- Sk. Neregistrovaní pretekári musia 
predložiť pri prezentácii občiansky preukaz (kvôli čipu). 

Mapy: Sobota - Dúbravská Glavica 1:15 000, e 5m, pre OC, A3
            Nedeľa - Nuda pláž 1:7 500, e 1m, pre OC, A4

Mapy sú vytlačené na laserovej tlačiarni a nie sú vodovzdorne 
upravené

Opis terénu: Sobota - kopcovitý, stredne hustá sieť komunikácií rôznej kvality, závislej 
od množstva zrážok. Turisticky frekventovaná oblasť!

                     Nedeľa - rovinatý, v časti parkového typu, veľmi rýchly s množstvom 
cestičiek. Trate prechádzajú okolo pláži jazier.

Zakázané miesta: Jazda po cestách preškrtnutých červenými krížikmi je zakázaná 
rovnako ako vstup na lúky (žltá farba na mape) a do ohradených 
priestorov (tmavozelená farba)! Mimo komunikácií sa musí bicykel 
niesť (sobota). Porušenie sa trestá diskvalifikáciou. V lese budú traťoví 
komisári dozerať na dodržiavanie pravidiel. V nedeľu platí prísny zákaz 
opúšťať cesty (a vzťahuje sa aj na prenášanie bicykla)!!!

Časový limit: Sobota Nedeľa
200 min.           99 min.

Protesty: Písomne hlavnému rozhodcovi, vklad 300.- Sk

Jury: Mená členov budú vyvesené v centre

Výsledky: Priebežne vyvesované v centre, konečné na www.vba.sk  a vo 
výsledkovom buletine s fotodokumentáciou

Vyhlásenie výsledkov: Sobota Nedeľa
predbežne o 17:00           12:30
Prví traja pretekári v majstrovských kategóriách obdržia medailu, diplom 
a všetci vyhlasovaní obdržia vecné ceny.

Umývanie a WC: So – WC v SALES-e, umývanie improvizovane (lavóry + hadica)
Ne – WC a sprchy v objekte SĽUK-u, hadica na umývanie bicyklov

Občerstvenie: So - bufet v centre
Ne - v centre reštaurácia a okolité stravovacie zariadenia
Po dojazde v cieli po oba dni minerálka

Prvá pomoc: Sanitka a lekár v centre pretekov

http://www.vba.sk/


Upozornenie: Preteky prebiehajú v priestoroch kde sa pohybujú turisti a občasne i autá 
(záhradkárska osada v sobotu). Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 
a opatrnosť pri jazde. Vyhýbajte sa v pravo! 
Všetci pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na 
vlastnú zodpovednosť a sú si vedomí svojej zdravotnej a technickej 
spôsobilosti.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Eva Králová
Technický riaditeľ: Adam Müller
Hlavný rozhodca: Peter Mlynárik
Stavba tratí: Sobota - Stanislava Fajtová

Nedeľa - Mikuláš Šabo

ŠK VAZKA Bratislava ďakuje všetkým sponzorom, bez ktorých by sme tieto preteky nemohli usporiadať.

SPONZORI PRETEKOV
Centrum pretekov: Dúbravka, Rusovce SĽUK
Granty poskytli: Magistát hl.m.SR Bratislava, KNB, YONG4BA, Nadácia SPP
Tlač máp: FAXCOPY 
Občerstvenie: PEPSI Slovakia
Ceny: ŠPORTSERVIS, KELLYS, AONE, SME, SPP, Mrva&Stanko, Pizza Pazza 

SPONZORI KLUBU
METROSTAV, TECHEM, ECO
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