
   Bratislava – Viedeň�
preteky (vy� let) 

sobota 18.jú� ňa.2022 
PROPOZICE

STAV 2022 04 20

Bratislava - Viedeň sú�  preteky, v ktory�ch ňie je ňikto posledňy� . Za� lež� í� ňa Va� s ako sa jaždy 
poždl/ž�  Dúňaja újmete, búď v preteka� rskom c�i túristickom tempe. Preteky – jažda sa ide po 
Dúňajskej cyklotrase Bratislava - Viedeň�  s pomocoú jedňej obc�erstvovacej staňice.

Termín akcie: sobota 18.jú� ňa.2022
Zraz : Parkovisko Klokoc�ova Bratislava, White Bikes -Cyklokúchyň� a
   48°8'7.980"N, 17°6'57.993"E                                                                                     

Orieňtac�ňy�  bod: Petrž�alska�  vodňa�  vež�a

Štart:  Sloveňsko / Bratislava      48°8'9.772"N, 17°6'3.374"E  
Orieňtac�ňy�  bod: Res�taúra� cia Aús�pic  
Viedeňska�  cesta 2384/24   851 01  Bratislava – Petrž�alka
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Ciel´: Rakú� sko – Viedeň� , parkovisko Doňaúiňsel Floridsdorfer BrúC cke 
48°14'57.080"N, 16°23'9.688"E (orieňtac�ňy�  bod – ry�chle obc�erstveňie 
WúC rstelstaňd KňoC dler)

Prezentácia: Na mieste s�tartú od 8:30 do 9:35                                                                              
Štart pretekov: 10:00                                                                                                                                  
Kategórie: ZD eňy a múž� i
Štartovné: 15 € pri prežeňta� cii ňa mieste s�tartú
Povrch trate: asfalt, spevňeňa�  cesta (cca 74 km)
Ceny: Pre prvy�ch troch v cieli v kaž�dej katego� rii, prví� dvaja v kaž�dej katego� rii 

ňa ry�chlostňej pre�mii, pre jedňe�ho preteka� ra ž kaž�dej katego� rie pre�mie 
stredú a tiež�  pre jedňe�ho preteka� ra ž kaž�dej katego� rie ceňa c�erveňej 
lampy (posledňe�  miesto)

Vyhlásenie 
výsledkov:              16:30  (priestor pre dojažd vs�etky�ch ú� c�astňí�kov akcie do 16:15)
Podmienky účasti: Podmieňkoú ú� c�asti je riadňe vyplňeňa�  a podpí�saňa�  prihla� s�ka ú� c�astňí�ka 

akcie (preteky  Bratislava – Viedeň� ), a to bež pož� iadavky akejkoľvek 
žmeňy alebo vy�hrad. Ú/ c�astňí�k svojí�m podpisom ňa prihla� s�ke vyjadrúje 
sú� hlas s podmieňkami pretekov  Bratislava - Viedeň�

                              
Kolobež�kove�  preteky  Bratislava - Viedeň�  sa koňa�  ža kaž�de�ho poc�asia.

Trat´preteku je pevne stanovená!
https://de.mapy.cž/s/jedadúpúge

Podmienky kolobežkových pretekov/akcie  Bratislava - Viedeň

Akcia sa koňa�  ža bež�ňej cestňej prema�vky. Kaž�dy�  jaždec sa žú� c�astň� úje ňa vlastňe�  
ňebežpec�eňstvo. Poc�as jaždy ňa kolobež�ke je potrebňe� , aby bol kaž�dy�  jaždec vybaveňy�  
cyklistickoú prilboú spl/ň� ajú� coú vyhla� s�kú o cestňej doprave daňej krajiňy (Rakú� ska a 
Sloveňska). Akcie sa mož�ňo žú� c�astňiť iba s kolobež�koú, ktora�  ma�  dve ňa sebe ňeža�visle�  
fúňkc�ňe�  brždy, kolobež�ka se doty�ka žeme maxima� lňe v dvoch bodoch a ňesmie mať ž� iadňe 
žariadeňie slú� ž� iace k pohoňú. V ňadvaC žňosti ňa bežpec�ňosť ú� c�astňí�kov je žaka� žaňe�  mať poc�as 
jaždy ňa kolobež�ke ňasadeňe�  slúcha� tka. Pri jažde se odporú� c�a poúž� í�vať cyklisticke�  alebo iňe�  
rúkavice. Dodrž�újte pravidla�  cestňej prema�vky Rakú� skej a Sloveňskej repúbliky. DD alej 
ú� c�astňí�kovi ňie je žňa�ma ž� iadňa preka� ž�ka spoc�í�vajú� ca v jeho ždravotňom stave, ktera�  by mú 
bra�ňila v ú� c�asti ňa akcii. Ú/ c�astňí�k akcie ma�  pri sebe platňy�  preúkaž totož�ňosti (pas, obc�iaňsky 
preúkaž). Nedodrž�aňie ty�chto podmieňok žňameňa�  ža�kaž s�tartú alebo diskvalifika� ciú jaždca. 
V prí�pade odstú� peňia ž akcie/pretekov, ňahla� si ú� c�astňí�k tú� to skútoc�ňosť úsporiadateľovi 
akcie.
Odporú� c�aňie úsporiadateľa: úžavretie poisteňia liec�ebňy�ch ňa�kladov v žahraňic�í�.
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Ceny
Úmiestňeňie: Prví� traja preteka� ri ž kaž�dej katego� rie (ž�eňy, múž� i) - (ňútňosť prejaždú 
koňtrolňy�ch bodov – ry�chlostňa�  pre�mia, obc�erstvovacia staňica)
Ry�chlostňa�  pre�mia: Prví� dvaja preteka� ri ž kaž�dej katego� rie (ž�eňy, múž� i) ňa pre�mii cca 30 km 
od s�tartú
Pre�mia stredú: Prostredňy�  preteka� r v cieli ž kaž�dej katego� rie (ž�eňy, múž� i)
Ceňa c�erveňej lampy: Preteka� r, ktory�  prí�de do cieľa ako posledňy�  ž kaž�dej katego� rie (ž�eňy, 
múž� i), ňajňeskoL r vs�ak do 16:15 h. Po tomto c�ase úž�  ňebúde preteka� r klasifikovaňy� .

Program dňa – časová os 18.06.2022:
8:30 – 9:35 prežeňta� cia ňa parkoviskú v Bratislave
10:00   s�tart  res�taúra�cia Aús�pic
16:15  dojažd vs�etky�ch ú� c�astňí�kov do cieľa: kareňc�ňí� lhúM ta Viedeň�
16:30 – 17:00 vyhla� seňie vy�sledkov 

Všeobecné ustanovenia:

Servis: Defekty a opravy kolobež� iek músí� kaž�dy�  ú� c�astňí�k akcie ries� iť svojpomocňe. Akcie sa 
moL ž�e jaždec žú� c�astňiť aj s podporňy�m tí�mom (spreva�džajú� ce vožidlo jaždca). S podpory 
ňesmie mať preteka� r ž� iadňy prospech ňa trati. 
Obc�erstveňie:  Je žaisteňe�  úsporiadateľom ňa jedňom stravovacom staňovis�ti (vožidlo 
úsporiadateľa), poc�as jaždy je mož�ňe�  poúž� iť leň vlastňe�  ždroje. 
Prežeňta� cia ňeplňolety�ch ú� c�astňí�kov do 15 rokov ňie je mož�ňa� , jaždcom vo vekú 15–18 rokov 
je ú� c�asť povoleňa�  iba ža prí�tomňosti ich ža�koňňe�ho ža� stúpcú.
Jaždec, ú� c�astňí�k akcie berie ňa vedomie, ž�e úsporiadateľ akcie ňežodpoveda�  ža prí�padňú�  
s�kodú ňa ždraví� a veciach, pokiaľ ňebúde preúka�žaňe�  jeho žaviňeňie alebo pokiaľ odlož�eňe�  
veci ňeprevžal do ú� schovy. Sú� hlasí� s ty�m, aby úsporiadateľ akcie spracoval ňí�m poskytňúte�  
ú� daje s ty�m, ž�e ňebúdú�  sprí�stúpňeňe�  c�i ždieľaňe�  ňepovolaňy�m osoba�m, ňebúdú�  poúž� ite�  ňa 
iňy� , ňež�  vys�s� ie úvedeňy�  ú� c�el a búdú�  ňa� lež� ite chra�ňeňe� . Ú/ c�astňí�k sú� hlasí� so žverejňeňí�m 
fotografií� a videoža� žňamú ž ví�keňdovej akcie a s vyúž� ití�m ty�chto me�dií� v prospech propaga� cie 
kolobež�kove�ho s�portú a ďals� í�ch akcií� úsporiadateľa.

Prí�padňe�  sťaž�ňosti ňa regúle�rňosť akcie prebera�  úsporiadateľ akcie bežprostredňe po 
skoňc�eňí� akcie. Kaúcia je 30 €. V prí�pade ňeopodstatňeňosti sťaž�ňosti prepada�  kaúcia v 
prospech úsporiadateľa.
Odporú� c�aňie úsporiadateľa: DoL sledňe�  pres�túdovaňie prilož�eňy�ch ma�p, prí�prava trasy, profil 
trasy, povrch trasy a podobňe.
Nie je žaka�žaňe� :  GPS ňaviga� cia (mož�ňo poúž� iť vlastňú� )

Úsporiadateľ: Doňaúroller Clúb
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