Bratislava – Viedeň
preteky (výlet)
sobota 18.jú na.2022
PROPOZICE
STAV 2022 04 20

Bratislava - Viedeň sú preteky, v ktorých nie je nikto posledný. Zá leží na Vá s ako sa jazdy
pozdĺž Dunaja ujmete, buď v preteká rskom či turistickom tempe. Preteky – jazda sa ide po
Dunajskej cyklotrase Bratislava - Viedeň s pomocou jednej občerstvovacej stanice.
Termín akcie:
Zraz :

sobota 18.jú na.2022
Parkovisko Klokočova Bratislava, White Bikes -Cyklokuchyň a
48°8'7.980"N, 17°6'57.993"E
Orientačný bod: Petržalská vodná veža

Štart:

Slovensko / Bratislava 48°8'9.772"N, 17°6'3.374"E
Orientačný bod: Reštaurá cia Aušpic
Viedenská cesta 2384/24 851 01 Bratislava – Petržalka
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Ciel´:

Rakú sko – Viedeň , parkovisko Donauinsel Floridsdorfer Brü cke
48°14'57.080"N, 16°23'9.688"E (orientačný bod – rýchle občerstvenie
Wü rstelstand Knö dler)

Prezentácia:
Štart pretekov:
Kategórie:
Štartovné:
Povrch trate:
Ceny:

Na mieste štartu od 8:30 do 9:35
10:00
Ž eny a muži
15 € pri prezentá cii na mieste štartu
asfalt, spevnená cesta (cca 74 km)
Pre prvých troch v cieli v každej kategó rii, prví dvaja v každej kategó rii
na rýchlostnej prémii, pre jedného preteká ra z každej kategó rie prémie
stredu a tiež pre jedného preteká ra z každej kategó rie cena červenej
lampy (posledné miesto)

Vyhlásenie
výsledkov:
16:30 (priestor pre dojazd všetkých ú častníkov akcie do 16:15)
Podmienky účasti: Podmienkou ú časti je riadne vyplnená a podpísaná prihlá ška ú častníka
akcie (preteky Bratislava – Viedeň ), a to bez požiadavky akejkoľvek
zmeny alebo výhrad. Ú častník svojím podpisom na prihlá ške vyjadruje
sú hlas s podmienkami pretekov Bratislava - Viedeň
Kolobežkové preteky Bratislava - Viedeň sa koná za každého počasia.
Trat´preteku je pevne stanovená!
https://de.mapy.cz/s/jedadupuge
Podmienky kolobežkových pretekov/akcie Bratislava - Viedeň

Akcia sa koná za bežnej cestnej premá vky. Každý jazdec sa zú častň uje na vlastné
nebezpečenstvo. Počas jazdy na kolobežke je potrebné, aby bol každý jazdec vybavený
cyklistickou prilbou spĺň ajú cou vyhlá šku o cestnej doprave danej krajiny (Rakú ska a
Slovenska). Akcie sa možno zú častniť iba s kolobežkou, ktorá má dve na sebe nezá vislé
funkčné brzdy, kolobežka se dotýka zeme maximá lne v dvoch bodoch a nesmie mať žiadne
zariadenie slú žiace k pohonu. V nadvä znosti na bezpečnosť ú častníkov je zaká zané mať počas
jazdy na kolobežke nasadené sluchá tka. Pri jazde se odporú ča používať cyklistické alebo iné
rukavice. Dodržujte pravidlá cestnej premá vky Rakú skej a Slovenskej republiky. Ď alej
ú častníkovi nie je zná ma žiadna preká žka spočívajú ca v jeho zdravotnom stave, která by mu
brá nila v ú časti na akcii. Ú častník akcie má pri sebe platný preukaz totožnosti (pas, občiansky
preukaz). Nedodržanie týchto podmienok znamená zá kaz štartu alebo diskvalifiká ciu jazdca.
V prípade odstú penia z akcie/pretekov, nahlá si ú častník tú to skutočnosť usporiadateľovi
akcie.
Odporú čanie usporiadateľa: uzavretie poistenia liečebných ná kladov v zahraničí.
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Ceny
Umiestnenie: Prví traja preteká ri z každej kategó rie (ženy, muži) - (nutnosť prejazdu
kontrolných bodov – rýchlostná prémia, občerstvovacia stanica)
Rýchlostná prémia: Prví dvaja preteká ri z každej kategó rie (ženy, muži) na prémii cca 30 km
od štartu
Prémia stredu: Prostredný preteká r v cieli z každej kategó rie (ženy, muži)
Cena červenej lampy: Preteká r, ktorý príde do cieľa ako posledný z každej kategó rie (ženy,
muži), najneskô r však do 16:15 h. Po tomto čase už nebude preteká r klasifikovaný.
Program dňa – časová os 18.06.2022:
8:30 – 9:35
prezentá cia na parkovisku v Bratislave
10:00
štart reštaurá cia Aušpic
16:15
dojazd všetkých ú častníkov do cieľa: karenční lhů ta Viedeň
16:30 – 17:00
vyhlá senie výsledkov

Všeobecné ustanovenia:
Servis: Defekty a opravy kolobežiek musí každý ú častník akcie riešiť svojpomocne. Akcie sa
mô že jazdec zú častniť aj s podporným tímom (sprevá dzajú ce vozidlo jazdca). S podpory
nesmie mať preteká r žiadny prospech na trati.
Občerstvenie: Je zaistené usporiadateľom na jednom stravovacom stanovišti (vozidlo
usporiadateľa), počas jazdy je možné použiť len vlastné zdroje.
Prezentá cia neplnoletých ú častníkov do 15 rokov nie je možná , jazdcom vo veku 15–18 rokov
je ú časť povolená iba za prítomnosti ich zá konného zá stupcu.
Jazdec, ú častník akcie berie na vedomie, že usporiadateľ akcie nezodpovedá za prípadnú
škodu na zdraví a veciach, pokiaľ nebude preuká zané jeho zavinenie alebo pokiaľ odložené
veci neprevzal do ú schovy. Sú hlasí s tým, aby usporiadateľ akcie spracoval ním poskytnuté
ú daje s tým, že nebudú sprístupnené či zdieľané nepovolaným osobá m, nebudú použité na
iný, než vyššie uvedený ú čel a budú ná ležite chrá nené. Ú častník sú hlasí so zverejnením
fotografií a videozá znamu z víkendovej akcie a s využitím týchto médií v prospech propagá cie
kolobežkového športu a ďalších akcií usporiadateľa.
Prípadné sťažnosti na regulérnosť akcie preberá usporiadateľ akcie bezprostredne po
skončení akcie. Kaucia je 30 €. V prípade neopodstatnenosti sťažnosti prepadá kaucia v
prospech usporiadateľa.
Odporú čanie usporiadateľa: Dô sledné preštudovanie priložených má p, príprava trasy, profil
trasy, povrch trasy a podobne.
Nie je zaká zané: GPS navigá cia (možno použiť vlastnú )
Usporiadateľ: Donauroller Club
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