
Wien –  Bratislava (Braunsberg)
Za�vod (vylet) 

sobota 21 srpna 2021 
PROPOZICE

STAV 2021 08 12

Vieden'  – Bratislava 8Braunsberg9 su�  preteky, v ktory�ch nie je nikto posledny�. Za� lež' í� na Va� s ako
sa jaždy poždl1ž'  Dunaja ujmete, buď v preteka� rskom c'i turistickom tempe. Preteky – jažda sa 
ide po Dunajskej cyklotrase Vieden'  Bratislava s pomocou jednej obc'erstvovacej stanice.

Termín akcie: sobota 2021 08 21

Zraz / štart: Raku� sko – Vieden' , parkovisko Donauinsel Floridsdorfer Bru7 cke 
48°14'57.080"N, 16°23'9.688"E (orientac'ny�  bod – ry�chle obc'erstvenie 
Wu7 rstelstand Kno7 dler)

Ciel´: Raku� sko / Braunsberg    48.1550458N, 16.9546558E
orientac'ny�  bod: parkovisko na kopci

                                          1/3



Prezentácia: Na mieste s'tartu od 8:30 do 9:45 h                                                                          
Štart pretekov: 10:00                                                                                                                                  
Kategórie: ZD eny a muž' i
Štartovné: 15 € pri preženta� cii na mieste s'tartu
Povrch trate: asfalt, spevnena�  cesta (cca 55 km)
Ceny: Pre prvy�ch troch v cieli v kaž'dej katego� rii, prví� dvaja v kaž'dej katego� rii 

na ry�chlostnej pre�mii, pre jedne�ho preteka� ra ž kaž'dej katego� rie pre�mie 
stredu a tiež'  pre jedne�ho preteka� ra ž kaž'dej katego� rie cena c'ervenej 
lampy (posledne�  miesto)

Vyhlásenie 
výsledkov: 14:45  (priestor pre dojažd vs'etky�ch u� c'astní�kov akcie do 14:30)

Podmienky účasti: Podmienkou u� c'asti je riadne vyplnena�  a podpí�sana�  prihla� s'ka u� c'astní�ka 
akcie (preteky  Bratislava – Vieden' ), a to bež pož' iadavky akejkoľvek 
žmeny alebo vy�hrad. Ú1 c'astní�k svojí�m podpisom na prihla� s'ke vyjadruje 
su� hlas s podmienkami pretekov Vieden'  - Bratislava .  

                              
Kolobež'kove�  preteky Vieden'  - Bratislava sa kona�  ža kaž'de�ho poc'asia.

Trat´závodu je předepsána!
https://de.mapy.cž/s/pasehurupa

Podmienky kolobežkových pretekov/akcie Viedeň – Bratislava. 

AKTÚALNI1 PRD EDPISY KVÚLI1 PANDIMIE MÚSI BYT DODRZDOVANE1

Akcia sa kona�  ža bež'nej cestnej prema�vky. Kaž'dy�  jaždec sa žu� c'astn' uje na vlastne�  
nebežpec'enstvo. Poc'as jaždy na kolobež'ke je potrebne� , aby bol kaž'dy�  jaždec vybaveny�  
cyklistickou prilbou spl1n' aju� cou vyhla� s'ku o cestnej doprave danej krajiny (Raku� ska a 
Slovenska). Akcie sa mož'no žu� c'astniť iba s kolobež'kou, ktora�  ma�  dve na sebe neža�visle�  
funkc'ne�  brždy, kolobež'ka se doty�ka žeme maxima� lne v dvoch bodoch a nesmie mať ž' iadne 
žariadenie slu� ž' iace k pohonu. V nadva7žnosti na bežpec'nosť u� c'astní�kov je žaka� žane�  mať poc'as 
jaždy na kolobež'ke nasadene�  slucha� tka. Pri jažde se odporu� c'a použ' í�vať cyklisticke�  alebo ine�  
rukavice. Dodrž'ujte pravidla�  cestnej prema�vky Raku� skej a Slovenskej republiky. DD alej 
u� c'astní�kovi nie je žna�ma ž' iadna preka� ž'ka spoc'í�vaju� ca v jeho ždravotnom stave, ktera�  by mu 
bra�nila v u� c'asti na akcii. Ú1 c'astní�k akcie ma�  pri sebe platny�  preukaž totož'nosti (pas, obc'iansky 
preukaž). Nedodrž'anie ty�chto podmienok žnamena�  ža�kaž s'tartu alebo diskvalifika� ciu jaždca. V
prí�pade odstu� penia ž akcie/pretekov, nahla� si u� c'astní�k tu� to skutoc'nosť usporiadateľovi akcie.
Odporu� c'anie usporiadateľa: užavretie poistenia liec'ebny�ch na�kladov v žahranic'í�.

Ceny
Úmiestnenie: Prví� traja preteka� ri ž kaž'dej katego� rie (ž'eny, muž' i) - (nutnosť prejaždu 
kontrolny�ch bodov – ry�chlostna�  pre�mia, obc'erstvovacia stanica)
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Ry�chlostna�  pre�mia: Prví� dvaja preteka� ri ž kaž'dej katego� rie (ž'eny, muž' i) na pre�mii cca 30 km 
od s'tartu
Pre�mia stredu: Prostredny�  preteka� r v cieli ž kaž'dej katego� rie (ž'eny, muž' i)
Cena c'ervenej lampy: Preteka� r, ktory�  prí�de do cieľa ako posledny�  ž kaž'dej katego� rie (ž'eny, 
muž' i), najneskoO r vs'ak do 14:30 h. Po tomto c'ase už'  nebude preteka� r klasifikovany�.

Program dňa – časová os: 

8:30 – 9:45 preženta� cia 
10:00   s'tart - Vieden'  
14:30  dojažd vs'etky�ch u� c'astní�kov do cieľa – Braunsberg
14:45 – 15:15 vyhla� senie vy�sledkov 
od 15:00  voľna�  ža�bava

Všeobecné ustanovenia:

Servis: Defekty a opravy kolobež' iek musí� kaž'dy�  u� c'astní�k akcie ries' iť svojpomocne. Akcie sa 
moO ž'e jaždec žu� c'astniť aj s podporny�m tí�mom (spreva�džaju� ce vožidlo jaždca). S podpory 
nesmi mit ža�vodicy ž'adny prospe'ch na tratí�. 
Obc'erstvenie:  Je žaistene�  usporiadateľom na jednom stravovacom stanovis'ti (vožidlo 
usporiadateľa), poc'as jaždy je mož'ne�  využ' iť len vlastne�  ždroje. 

Preženta� cia neplnolety�ch u� c'astní�kov do 15 rokov nie je mož'na� , jaždcom vo veku 15–18 rokov 
je u� c'asť povolena�  iba ža prí�tomnosti ich ža�konne�ho ža� stupcu.

Jaždec, u� c'astní�k akcie berie na vedomie, ž'e usporiadateľ akcie nežodpoveda�  ža prí�padnu�  
s'kodu na ždraví� a veciach, pokiaľ nebude preuka�žane�  jeho žavinenie alebo pokiaľ odlož'ene�  
veci neprevžal do u� schovy. Su� hlasí� s ty�m, aby usporiadateľ akcie spracoval ní�m poskytnute�  
u� daje s ty�m, ž'e nebudu�  sprí�stupnene�  c'i ždieľane�  nepovolany�m osoba�m, nebudu�  použ' ite�  na iny�, 
než'  vys's' ie uvedeny�  u� c'el a budu�  na� lež' ite chra�nene� . Ú1 c'astní�k su� hlasí� so žverejnení�m fotografií� a 
videoža�žnamu ž ví�kendovej akcie a s využ' ití�m ty�chto me�dií� v prospech propaga� cie 
kolobež'kove�ho s'portu a ďals' í�ch akcií� usporiadateľa.

Prí�padne�  sťaž'nosti na regule�rnosť akcie prebera�  usporiadateľ akcie bežprostredne po 
skonc'ení� akcie. Kaucia je 30 €. V prí�pade neopodstatnenosti sťaž'nosti prepada�  kaucia v 
prospech usporiadateľa.
Odporu� c'anie usporiadateľa: DoO sledne�  pres'tudovanie prilož'eny�ch ma�p, prí�prava trasy, profil 
trasy, povrch trasy a podobne. Na s'tu� dium odporu� c'ame tieto mapove�  podklady:

Nie je žaka� žane� :  GPS naviga� cia (mož'no použ' í�ť vlastnu� )

Úsporiadateľ: Donauroller Club
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