Bratislava – Viedeň
kolobežkové preteky (jazda)
sobota 28.4.2018

Bratislava – Viedeň sú preteky v ktorých nikto nebude posledný, záleží na Vás ako jazdu pozdĺž Dunaja pojmete, či
v závodnom, alebo turistickom tempe. Preteky – jazda sa pôjde po Dunajskej cykloceste Bratislava – Viedeň s
pomocou dvoch občerstvovacích stanovísk. (Donauradweg Eurovelo 6)
Termín akcie:

sobota 28.4.2018

Štart:

Slovensko, Bratislava parkovisko pod Starým mostom, Klokočova ulica - Viedenská cesta
48°8'7.980"N, 17°6'57.993"E

Cieľ:
.

Rakúsko, Viedeň parkovisko Donauisel Froridsdorfer Brücke 48°14'57.080"N, 16°23'9.688"E
(orientačný bod – stánok rýchleho občerstvenia Würstelsatand Knödler)

Prezentácia:

Na mieste štartu od 8:30 do 9:45 hod (sobota 4.8.2017)

Štart závodu:

Štartuje sa spôsobom letmého štartu o 10:00 hod.

Kategórie:

Ženy a muži

Štartovné:

10 € pri prezentácii na mieste štartu

Dĺžka trate:

67 km

Bratislava – Viedeň
kolobežkové preteky (jazda)
sobota 28.4.2018
PROPOZÍCIE
Bratislava – Viedeň sú preteky v ktorých nikto nebude posledný, záleží na Vás ako jazdu pozdĺž Dunaja pojmete, či
v závodnom, alebo turistickom tempe. Preteky – jazda sa pôjde po Dunajskej cykloceste Bratislava – Viedeň s
pomocou dvoch občerstvovacích stanovísk. (Donauradweg Eurovelo 6)Termín akcie:
sobota 28.4.2018
Štart:

Slovensko, Bratislava parkovisko pod Starým mostom, Klokočová ulica - Viedenská cesta
48°8'7.980"N, 17°6'57.993"E

Cieľ:

Rakúsko, Viedeň parkovisko Donauisel Froridsdorfer Brücke 48°14'57.080"N,
16°23'9.688"E (orientačný bod – stánok rýchleho občerstvenia Würstelsatand Knödler)

Prezentácia:

Na mieste štartu od 8:30 do 9:45 hod (sobota 4.8.2017)

Štart závodu:

Štartuje sa spôsobom letmého štartu o 10:00 hod.

Kategórie:

Ženy a muži

Štartovné:

10 € pri prezentácii na mieste štartu

Dĺžka trate:

67 km

Povrch trate:

asfalt, betón, spevnená cesta, drobné kamienky (67 Km)

Ceny:

Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii, prví dvaja v každé kategórii na rýchlostnej
prémii.

Vyhlásenie výsledkov: 16:30 hod (priestor pre dojazd všetkých účastníkov do 16:00 hod)
Podmienky účasti:
.
.
.

Podmienkou účasti je riadne vyplnená a podpísaná prihláška účastníka akcie (pretekov
Bratislava - Viedeň), a to bez požiadavky akejkoľvek zmeny, alebo výhrad. Účastník svojím
podpisom na prihláške vyjadruje súhlas s podmienkami závodu Bratislava - Viedeň.
Prihláška v prílohe.

Kolobežkové preteky Bratislava - Viedeň sa konajú za každého počasia.

Podmienky kolobežkových pretekov /akcie Bratislava - Viedeň
Akcia sa koná v bežnej cestnej premávke. Každý jazdec sa zúčastní na vlastné nebezpečie. Behom jazdy na
kolobežke je nutné, aby bol každý jazdec vybavený cyklistickou prilbou odpovedajúcou vyhláške cestnej premávky
daného štátu. ( Slovenska a Rakúska). Akcie sa je možné zúčastniť iba s kolobežkou ktorá má dve, na sebe nezávislé
a funkčné brzdy, kolobežka sa dotýka zeme maximálne v dvoch bodoch, a nesmie mať žiadne zariadenie slúžiace
k pohonu. S ohľadom na bezpečnosť účastníkov je zakázané použiť za jazdy slúchadla. Pri jazde sa odporúča použitie
cyklistických rukavíc. Dodržujte pravidlá cestnej premávky Slovenskej a Rakúskej republiky. Ďalej by nemalo byť
účastníkom známe obmedzenie zdravotného stavu, ktoré by im bránilo v účasti na akcii / závode. Každý účastník
musí mať pri sebe platný preukaz totožnosti ( cestovný pas, občiansky preukaz). Nedodržanie týchto podmienok
znamená vylúčenie z pretekov. V prípade odstúpenia z akcie / závodu, nahlási účastník túto skutočnosť
usporiadateľovi akcie.
Odporučenie usporiadateľa– uzavretie poistenia v zahraničí.
Umiestnenie: Prví traja závodníci z každej kategórie, ( ženy, muži ) ( Nutnosť prejdenia kontrolných bodov–
rýchlostnej prémie, občerstvovacej stanice)
Rýchlostné prémie: Prví dvaja závodníci z každej kategórie ( ženy, muži ) na prémii cca 22 km od štartu
Tajná prémia, prémia šťastia: Závodník z každej kategórie ( ženy, muži )
Cena červeného lampášika: Závodník ktorý príde do cieľa posledný , najneskôr však do 16:00 hod, po tomto čase
nebude závodník klasifikovaný.
Program dňa – časová os: 8:30 – 9:45 prezentácia, 10:00 Štart - Bratislava, 15:00 dojazd všetkých účastníkov do
cieľa – Viedeň, 16:30 - 17.00 vyhlásenie výsledkov, od 17:00 voľná zábava, prípadný návrat na Slovensko
Všeobecné ustanovenia:
Servis: Defekty a opravy kolobežiek si musí každý účastník akcie riešiť svojpomocne. Akcie sa môže jazdec zúčastniť
aj s podporným týmom (doprovodné vozidlo jazdca)
Občerstvenie: Bude zabezpečené usporiadateľom na dvoch stanoviskách (vozidlo usporiadateľa), v priebehu jazdy je
nutné využiť aj vlastné zdroje.
Ubytovanie: Vlastné, v Bratislave aj Viedni doporučujeme využiť rezervačný systém https://www.booking.com
Prezentácia účastníkov do 15 rokov nie je možná, jazdcom vo veku 15-18 rokov je účasť povolená iba v prítomnosti
jeho zákonného zástupcu.
Jazdec, účastník podujatia berie na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a veciach, pokiaľ
nebude preukázané jeho zavinenie, alebo pokiaľ odložené veci neprevzal do úschovy. Súhlasí s tým aby
usporiadateľ akcie spracoval ním poskytnuté dáta s tým že nebudú sprístupnené tretím osobám, nebudú použité
k inému než ako k vyššie uvedenému účelu a budú náležite chránené. Účastník tiež súhlasí so zverejnením fotografií
a videozáznamu z víkendovej akcie a s využitím týchto médií v prospech propagácie kolobežkového športu a ďalších
akcií usporiadateľov.
Prípadné sťažnosti na regulárnosť podujatia preberá usporiadateľ akcie bezprostredne po skončení akcie. Kaucia je
€30. V prípade neopodstatnenej sťažnosti prepadá kaucia v prospech usporiadateľa.
Odporučenie usporiadateľa: Dôsledné preštudovanie priložených máp, príprava trasy, profil trasy, povrch trasy a
podobne. Ku štúdiu doporučujeme tieto mapové podklady:
https://mapy.cz/s/2ig7k
Nie je zakázané použiť GPS navigáci Vlakové cestovné poriadky:
https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-zahranicie/rakusko-vyhodne.html
Usporiadateľ: Podunajskí kolobežkári

PRIHLÁŠKA NA AKCIU / PRETEKY
BRATISLAVA – VIEDEŇ

sobota 28. 04. 2018

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Bydlisko:

……………………………………………………………………

Klub:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

Tel,

+4 . . . . . . . . . . .

Evidenčné číslo:
(vyplní usporiadateľ)

Kategória:
ŽENY
MUŽI

Akcia / preteky sa konajú za bežnej cestnej premávky. Akcie / pretekov sa zúčastním na vlastné nebezpečie.
V rámci tohto súhlasu prehlasujem, že som zdravotne fyzicky a mentálne spôsobilý k účasti na akcii/preteku
Bratislava - Viedeň, oboznámil som sa s propozíciami akcie a súhlasím s nimi bez výhrad a požiadavky na
akékoľvek zmeny. Súhlasím so zverejňovaním fotografií a videozáznamu z akcie Bratislava-Viedeň a ich využitím
na prospech propagácie kolobežkového športu a ďalších akcií usporiadanými usporiadateľom. Súhlasím so
spracovaním osobných údajov a ich využitím v prospech usporiadateľa.

Bratislava dňa 28.04.2018
Vlastnoručný podpis účastníka akcie / preteku Bratislava – Viedeň:

……………………………………………………………………………

