
POKYNY  K  VEREJNÝM  PRETEKOV  V ORIENTAČNEJ CYKLISTIKE  
VENOVANÝM  SPOMIENKE  NA  O.  PAPÁNKA 

Bratislava -  Dúbravka 15.10.2005 
 
Klasifikácia pretekov:  Preteky v orientačnej cyklistike (OC) s určeným poradím kontrolných stanovíšť (KS)        
 
Organizátor: Športový klub VAZKA Bratislava 
 
Centrum pretekov: lúka pod hotelom Salez (Plachého ul., Dúbravka) Trasa z Dúbravky bude vyznačená smerovkami. 
 Z dôvodu stavebných prác nie je možný príjazd k hotelu po obvyklej trase. Pozri mapku na 2. str. 
 
Prezentácia:  9,30  - 10,30 

Technická kontrola: v centre 10,00 – 11,00  pre všetkých pretekárov.  Bicykel musí mať upevnené 
 štartovné číslo a preukaz, bez ochrannej prilby nebude nikto pripustený na štart.  
 
Štart prvého pretekára: 11, 30                                       
 
Vzdialenosti:  centrum  - parkovisko                   0 m                         
 centrum  - štart    do 1000m                                     
 centrum  - cieľ 250 m                                                              
 
Trate: 

Kategória: ideálna dĺžka Počet kontrolných stanovíšť
Náborová 
dvojice a jednotlivci 

 4,5 km 6 

Kondičná  
muži

11 km 9 

Kondičná  
ženy 

 9 km 8 

Výkonnostná 
registrovaní a neregistrovaní 

24 km 15 

Spôsob razenia:  kliešťami do papierových preukazov pripevnených ku bicyklu 
 
Mapa:   špeciálna mapa pre MTBO -  Ondríkov rajón 

2 varianty – Kukuričák, Kobyla  (rozmer  A4 , mierka 1 : 15 000,   e=5m, stav október  2005) 
Kategórie N a K obdržia 1 mapu, kategória V - dve mapy už na štarte  

 Mapy na štarte sa budú vydávať 2 minúty pred vlastným štartom. 
 
Opis terénu: kopcovitý, hustá sieť komunikácií rôznej zjazdnosti a kvality, prevažne listnatý les, v ktorom prebieha 

ťažba dreva. V prípade nepriaznivého počasia zhoršenie kvality ciest. 
 
Výklad mapy: o 10,45 vysvetlíme prácu s mapou, základy OC, razenie kontrol, ... 
 
Stavitelia tratí:  Peter Mlynárik,  Mikuláš Šabo, Stanislava Fajtová  
 
Časový limit: 160 min. Pokiaľ pretekár zablúdi, resp. bude mať problém s bicyklom, je povinný sa vrátiť do cieľa

alebo zavolať do centra. Telefónne číslo bude na nástenke v centre.   
 
Výsledky: Priebežné výsledky budú  vyvesené v centre. Kompletné výsledky uverejníme na stránke www.vba.sk       
 
WC:   WC sú k dispozícii v priestore tenisového areálu, resp. hotela Salez na prízemí.  

Upozornenie: Platí  prísny zákaz jazdy na bicykli mimo komunikácií - trestá sa diskvalifikáciou. Pri jazde dbajte na 
zvýšenú opatrnosť - veľký pohyb turistov a áut.  

 
Občerstvenie:  džús, resp. čaj v cieli. V centre pretekov bufet (pivo,  kofola, čaj). 
 
Vyhlásenie výsledkov:   cca 14,00                              
 
VŠETCI  ŠTARTUJÚCI  SA  ZÚČASTŇUJÚ  PRETEKOV  DOBROVOĽNE  A  NA  VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ, BEZ  NÁROKOV  

NA  ODŠKODNÉ  PRI  ZRANENÍ  ALEBO  ÚRAZE  SPOSOBENÝCH  POČAS  ALEBO  NÁSLEDKOM  TÝCHTO  PRETEKOV. 
 

Riaditeľ pretekov : Eva Králová                                         Hlavný rozhodca : Mikuláš Šabo 
 




