
MA – KA – DO
Malé Karpatské dobrodružstvo

POKYNY

Dátum: 01.05.2006
Zhromaždisko: Bratislava – Koliba

Cvičná lúka – pri pohľade zhora napravo od bobovej dráhy
Mapa: špeciálna pre MA-KA-DO  mierka 1:25 000, ekvidištancia 10m, rozmer A2
Štartovné: 150,- Sk / dvojica

Prezentácia: 8:00 – 10:00 !!!
Počas prezentácie pretekári  obdržia mapu (mapy) so zakreslenými KS bez 
bodových hodnôt, štartovné preukazy a štartové čísla a podpíšu prehlásenie o 
vlastnej zodpovednosti na pretekoch.
Podľa prihlášok si zároveň môžu zapožičať mapník (20.-Sk) resp. buzolu.
Pretekári obdržia lístok na kofolu, môžu využiť služby ŠPORT SERVISU a 
dať si prehliadnuť technický stav bicykla. 
Po odprezentovaní si pretekári pripravia taktiku pretekov na mape (vhodné je 
mať fixku, voskovku …)

Hromadný štart:   9:00 pre preteky na 300 minút
10:30 pre preteky na 180 minút
11:00 pre preteky na 120 minút (R+D)

Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu 
dostávajú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť (KS). Dopracovanie taktiky, 
vpísanie bodových hodnôt do mapy a pod. vykonávajú bez bicyklov! 
Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dvojice sú povinné opustiť 
priestor štartu do 20 min.

Všetci  pretekári  musia byť v priestore štartu najneskôr 10 min. pred 
štartom!

Razenie KS: KS  sa  razia  kliešťami  do  klasických  papierových  preukazov.  KS  musia 
označiť obaja pretekári z dvojice, v opačnom prípade sa body za ňu nebudú 
rátať.  Kontroly  na  mape  sú  označené  číslami  1,2,3,...,  na  lampiónoch  sú 
označené ako 101, 102, 103, ... a do preukazu sa razia nasledovne:
KS číslo 101 sa razí do políčka č.1, KS 102 do políčka č.2, KS 103 do 
políčka č. 3, atď ...

Kategórie R+D budú mať upravené číslovanie nalepené na preukazoch.

Každý pretekár musí mať  preukaz pevne pripevnený na bicykli  gumičkou, 
resp. lyžiarskym navijakom (SkiZip).

Občerstvenie: Každý  pretekár  dostane  v cieli  sirupovú  vodu  a na  lístok  z prezentácie  si 
môže vybrať kofolu v bufete.

Hodnotenie: 1. sčítajú sa body získané za KS
2. odčítajú sa body za prekročenie časového limitu

(za každú začatú minútu 2 body)



3. v prípade rovností bodov o poradí rozhoduje lepší čas
Dvojice, ktoré prekročia časový limit o viac ako 60 minút sú diskvalifikované

Vyhlásenie výsledkov: cca 15:00
Prví traja v jednotlivých kategóriách a všetky deti si odnesú vecné ceny.
O sponzorské ceny (horský bicykel od ŠportServis-u; mapník pre orientačnú 
cyklistiku Miry a ďalšie sponzorské ceny) sa bude losovať spomedzi všetkých 
pretekárov, ktorí prejdú cieľom.

Dôležité upozornenia:
1.Cieľom musí prejsť každý pretekár a to aj v prípade, že má technické, resp. iné nepredvídané 
problémy, resp. musí dať o sebe informáciu do cieľa telefonicky, čísla budú uverejnené v centre 
na nástenke.
2.Počas pretekov sa jazdí na cestách a chodníkoch v Lesoparku, kde sa pohybujú turisti 
a rekreační cyklisti,  v niektorých častiach aj autá. Po zime a dažďoch sú niektoré cesty 
vymleté,  resp.  sú  na  nich  prekážky  (stromy).  Treba  jazdiť  so  zvýšenou  pozornosťou 
a opatrnosťou. 
3.Každý pretekár jazdí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko, čo potvrdí podpisom pri 
prezentácii, resp. mládež do 18 rokov predloží písomný súhlas rodičov.
4.CYKLISTICKÁ PRILBA POVINNÁ!  Bez nej nebude pretekár pripustený na štart! 
5.Mapa nemá vodovzdornú úpravu, odporúčame priniesť euroobaly A3, fixky na kreslenie do 
mapy, prípadne tenké gumičky vhodné na pripevnenie mapy.
6.V centre sa budú predávať turistické mapníky po 350.- Sk/ks
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