Viedeň - Bratislava
koloběžková akcie (jazda)
sobota 27.4.2019
PROPOZÍCIE
Viedeň - Bratislava je akcia v ktorom nikto nie je posledný, záleží na Vás ako jazdu pozdĺž Dunaja nadobudnete,
buď v závodnom či turistickom tempe. Akcia - jazda sa ide na Dunajskej cykloceste Viedeň - Bratislava za
pomocou dvoch občerstvovacích stanovíšť.
Termín akcie:

sobota 27.4.2019

Štart:

Rakúsko Viedeň parkovisko Donaisel Froridsdorfer Brücke 48 ° 14'57.080 "N, 16 °
23'9.688" E. (Orientačný bod - rýchle občerstvenie Wüstelsatand Knödler)

Cieľ:

Slovensko Bratislava 48 ° 8'9.772 "N, 17 ° 6'3.374" E (orientačný bod reštaurácie Aušpic.
Viedenská cesta 2384/24 851 01 Bratislava - Petržalka)
Parkovisko v cieli Bratislava parkovisko Klokočova 48 ° 8'7.980 "N, 17 ° 6'57.993" E.
(Orientačný bod - Vodná veža)

Prezentácia:

V mieste štartu od 8:30 do 9:45 hod Štart akcie: 10:00 hod Kategória: Ženy a muži

Štartovné:

15 € pri prezentácii v mieste štartu

Povrch trate:

asfalt, spevnená cesta (69, Km)

Ceny:

Pre prvé tri v cieli v každej kategórii, prvé dva v každej kategórii na rýchlostnú prémiu, pre
jedného (alebo dvou) účastníkov z každej kategórie prémie stredu a tiež pre jedného
účastníka z každej kategórie cena červeného lampášika (posledné miesto)

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

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

Koloběžková akcie Viedeň - Bratislava sa koná za každého počasia.

Podmienky koloběžkové akcie Viedeň - Bratislava
Akcia sa organizuje za bežnej premávky. Každý jazdec sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Počas jazdy na
kolobežke je nutné, aby bol každý jazdec vybavený cyklistickou prilbou, spĺňajúce vyhlášku cestnej premávky, danej
krajiny (Rakúska a Slovenska). Akcia sa dá zúčastniť iba s kolobežkou, ktorá má dve na sebe nezávislé funkčné brzdy,
kolobežka sa dotýka zeme maximálne v dvoch bodoch, a nesmie mať žiadne zariadenie slúžiace na pohon. V
nadväznosti na bezpečnosť účastníkov je zakázané mať za jazdy na kolobežke nasadená slúchadlá. Pri jazde sa
odporúča používať cyklistické alebo iné rukavice. Dodržujte pravidlá cestnej premávky Rakúskej a slovenské
republiky. Ďalej mu nie je známa žiadna prekážka spočívajúca v jeho zdravotnom stave, ktorá by mu bránila v účasti
na akcii. Účastník akcie má pri sebe platný preukaz totožnosti (pas, občiansky preukaz) Nedodržanie týchto
podmienok znamená zákaz štartu alebo diskvalifikácii jazdca. V prípade odstúpenia z akcie, nahlási účastník túto
skutočnosť usporiadateľovi akcie.
Odporúčania usporiadateľa - dohodnutie poistenia liečebných nákladov v zahraničí.
Umiestnenie: Prvé tri účastníci z každej kategórie, (ženy, muži) (nutnosť prejdenie kontrolných bodov - rýchlostné
prémie, občerstvovacie stanice)
Rýchlostné prémie: Prvé dva účastníci z každej kategórie (ženy, muži) na prémiu cca 22km od štartu
Prémie stredu: Prostredná účastník v cieli z každej kategórie (ženy, muži)
Cena červeného lampášika: účastník ktorý dôjde do cieľa ako posledný z každej kategórie (ženy, muži), najneskôr
však do 16:00 hod, po tomto času nebude účastník klasifikovaný.
Program dňa - časová os: 8:30 - 9:45 prezentácia, 10:00 Štart - Viedeň, 16:00 dojazd všetkých účastníkov do cieľa Bratislava 16:30 - 17.00 vyhlásenie výsledkov, od 17:00 voľná zábava
Všeobecné ustanovenia:
Servis: Defekty a opravy kolobežiek musí každý účastník akcie riešiť svojpomoci. Akcia sa môže jazdec zúčastniť aj
podporným tímom (sprievodné vozidlo jazdca) Občerstvenie: Usporiadateľom je zabezpečené na dvoch stravovacích
stanovištiach (vozidlo usporiadateľa), počas jazdy je nutné využiť iba vlastné zdroje. Ubytovanie: Viedeň aj Bratislava
odporúčame využiť rezervačný systém https://www.booking.com Prezentácia maloletých účastníkov do 15 rokov
nie je možná, jazdcom vo veku 15-18 rokov je účasť povolená iba za prítomnosti ich zákonného zástupcu.
Jazdec, účastník akcie berie na vedomie, že usporiadateľ akcie nezodpovedá za prípadnú škodu na zdraví a veciach,
pokiaľ sa nedokáže jeho zavinenia, alebo ak odložené veci neprevzal do úschovy. Súhlasí s tým aby usporiadateľ
akcie spracoval ním poskytnuté dáta s tým, že nebudú sprístupnená či oznamuje nepovolaným osobám, nebudú
použité na iný ako vyššie uvedený účel a budú náležite chránené. Účastník súhlasí so zverejnením fotografií a
videozáznamu z víkendové akcie, a s využitím týchto médií využitie v prospech propagácie koloběžkového športu a
ďalších akcií usporiadateľa.
Prípadné sťažnosti na regulárnosť akcie preberá usporiadateľ akcie bezprostredne po skončení dennej akcie. Kaucia
je 30 €. V prípade nedôvodné sťažnosti prepadá kaucie v prospech usporiadateľa.
Odporúčanie usporiadateľa: Dôsledné preštudovaní priložených máp, príprava trasy, profil trasy, povrch trasy a
podobne. K štúdiu odporúčame tieto mapové podklady:
https://mapy.cz/s/2VSRn
Nie je zakázané: možné použiť GPS navigáciu.
Vlakové cestovné poriadky: Bratislava - Viedeň, Viedeň - Bratislava
https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Usporiadateľ akce: Donauroller Club

