
 

Propozície – Majstrovstvá SR v pumptrack-u 2022     

 Petržalka - Bratislava 

 

Organizátor:               BIKESLAVA 

Spoluorganizátor:                             BIKE RACING SLOVAKIA 

Dátum preteku:    27. 08. 2022 (sobota) 

Riaditeľ preteku:   JUDr. Ing. Eva Uhliariková 

Hlavný rozhodca:                             Mgr. Miroslava Repiská 

Miesto konania preteku:              PumpPark Petržalka  

                                                           GPS: 48.12176998834424, 17.124923956514962  

Charakteristika súťaže:     

Pumptrack je trať, ktorá sa skladá z vĺn, klopených zákrut rôznych veľkostí a tvarov. Vlny 

a zákruty sa používajú na generovanie rýchlosti „pumpovaním bicykla“. Pumptrack               je 

postavený tak, aby podporoval technickú zručnosť. 

Vybavenie jazdca a bicykel: 

Pre všetky vypísané kategórie je potrebná minimálna veľkosť kolies 20 palcov. Bicykel musí 

mať aspoň jednu funkčnú brzdu. Nie sú povolené bicykle s akýmkoľvek automatickým 

prevodom, motorom, alebo s podporou pedálov. Na bicykli nie sú dovolené ani žiadne 

vyčnievajúce časti, ktoré by mohli zraniť pretekára. Pretekár musí mať ochrannú prilbu 

a rukavice. Dres je povinný, ale dlhý rukáv, dlhé nohavice a chrániče sú doporučené. Obuv 

musí byť plná, nie otvorená. Pedále musia byť bez upínania (SPD, košíky).  

Forma preteku: 

Postup pri štarte: pretekár je pripravený s jednou nohou na zemi a druhou na pedáli, pričom 

rameno kľuky smeruje k zemi. Predné koleso je na štartovacej čiare. Na pokyn sa pretekár 

rozťahá po určený bod, kde pretne fotobunku časomiery a začína sa mu merať čas.               Po 

odjazdení určitej dráhy pretne fotobunku časomiery opäť a čas sa zastaví. 

Registrácia: 

Registrácia bude prebiehať online MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA PUMPTRACK 2022, 

27.08.2022 : : my.race|result (raceresult.com) od 15.8.2022 do 26.8.2022, alebo na mieste 

27.08.2022 od 9,30 hod. do 11,30 hod. Zaregistrovaný bude len pretekár s platnou licenciou 

SZC na rok 2022. Každý pretekár je pri registrácii povinný podpísať čestné prehlásenie 

( ak nemá vytlačenú a podpísanú online prihlášku) a za osobu mladšiu ako 18 rokov, 

podpisuje zákonný zástupca.  

Štartovné: 

10 €  

https://my.raceresult.com/214391/registration
https://my.raceresult.com/214391/registration


 

Kategórie: 

- Muži 5-8                                                    - Ženy 5-10 

- Muži 9-12                                                  - Ženy 11-16                                  

- Muži 13-16                                                - Ženy 17+ 

- Muži 17+                                                   -Ženy Master 30+ 

- Muži Master 35+ 

Tréning: 

Tréning začne v sobotu 27.08.2022 od 9,30 do 11,30 hod. Tréningu sa môže zúčastniť len 

pretekár s platným štartovým číslom.  

Rozdelenie pretekárov 

 

 BLOK A:  Muži 5-8, Ženy 5-10, Ženy 11-16  

 BLOK B: Muži 9-12, Muži 13-16,Ženy Master 30+ 

 BLOK C: Ženy 17+, Muži 17+, Muži Master 35+ 

 
Harmonogram tréningov 

 9,30 – 9,50 voľný tréning BLOK B   

 9,50 - 10,10 voľný tréning BLOK C   

 10,10 - 10,30 voľný tréning BLOK A  

 10,30 – 10,50 voľný tréning BLOK B  

 10,50 - 11,10 voľný tréning BLOK C  

 11,10 - 11,30 voľný tréning BLOK A  

Štart preteku: 

12,00 hod. - kvalifikačné jazdy v poradí jednotlivých kategórií: Ženy 5-10, Muži 5-8,         Muži 
9-12, Ženy 11-16, Muži 13-16, Ženy Master 30+, Muži Master 35+, Ženy 17+, Muži 17+,  

                     - zoradenie do „pavúka“ (eliminačné jazdy) 

Kvalifikácia: 

Kvalifikácia pozostáva v odjazdení jednej kvalifikačnej jazdy na čas, každého pretekára. Podľa 

dosiahnutých výsledkov v kvalifikácii budú pretekári zoradení do „pavúka“. Kvalifikačnú 

jazdu idú pretekári v poradí v akom boli zaregistrovaní. Po kvalifikácii             sa najlepších 8, 

4 ( podľa počtu zaregistrovaných pretekárov) zaradia do schémy „pavúka“.  Minimálny počet 

pre otvorenie kategórie sú štyria pretekári. 

 

 



 

Eliminačné jazdy: 

Hlavné preteky sa konajú v eliminačných jazdách, v ktorých sa pretekári navzájom vylučujú. 

Dvaja pretekári budú súťažiť proti sebe v samostatných jazdách na čas. Pretekár má len jeden 

pokus na dosiahnutie čo najlepšieho času. Lepší čas postupuje do ďalšieho kola. Párovanie 

pretekárov pred hlavným pretekom sa bude určovať na základe poradia v kvalifikácii. 

Najrýchlejší jazdec sa postaví proti najpomalšiemu jazdcovi v kvalifikácii. Rýchlejší pretekár 

z každej dvojice postupuje do ďalšieho kola až kým nezostanú poslední pretekári, ktorí         sa 

stretnú vo finálovej jazde. Pretekári z druhých miest v semifinále sa stretnú v malom finále pre 

určenie tretieho miesta.  

Vyhodnotenie:  

Prví traja v každej kategórii (vecné ceny) a v kategórii Muži 17+ a Ženy 17+ majster Slovenska 

získa dres Majstra SR v pumptrack-u.  

Zdravotné zabezpečenie: 

Zdravotník, sanitka. 

Doplňujúce informácie: 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky pozmeniť, prerušiť alebo odvolať v prípade okolností, 

ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo zdravie a bezpečnosť účastníkov pretekov. 

Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nenesie 

zodpovednosť za žiadne škody. Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia 

COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné 

predpisy podľa nariadení Vlády SR platné ku dňu podujatia. Prípadné zmeny ohľadom 

COVID-19 budeme priebežne aktualizovať.  

 

 

 


