PROPOZÍCIE
MEDVEDiCA BIKE TOUR 2022 – detské cyklopreteky
1. kolo Pezinská Baba
MIESTO:

NEDEĽA 1.5.2022, Pezinská Baba
48°20'54.5"N 17°11'26.9"E

PRIHLÁSENIE:

online na https://www.medvedicatour.sk/Tours-and-Events/mbt-pezinska-baba
alebo na mieste 8:30-9:30

MIESTO A ČAS:

chata Korenný vrch, Pezinská Baba, 1.5.2022, 8:30-9:30

ŠTART:

od 10:00 v závislosti od kategórie

ŠTARTOVNÉ:

7 € pri prihlásení online (platba do stredy pred konaním pretekov), na mieste 15 €

TRAŤ:

Dĺžka a náročnosť trate je prispôsobená odpovedajúcej kategórii. Odrážači budú
mať cca 100 m dlhú trať. Ostatné kategórie budú súťažiť na cca 650 m okruhu.
Časť okruhu vedie po tráve, asfalte ale i po singletraily. Počet okruhov sa zvyšuje v
závislosti od kategórie.

FORMÁT PRETEKOV:

Súťaž v horskej cyklistike prebehne pre mladšie kategórie formou časovky a od
kategórie Mini vyššie, formou hromadného štartu.

CENY:

Všetci súťažiaci dostanú pri prezentácii účastnícku medailu, prví traja pretekári v
každej kategórii trofej a vecné ceny.

PODMIENKY:

Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Súťaží sa na vlastné nebezpečie a za
bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba.

ORGANIZÁTOR:

Športový klub MEDVEDiCA, o.z., Cyklokoalícia Pezinok

INFORMÁCIE:

info@medvedicatour.sk, 0905 609 315 Emil Cino

OSTATNÉ
USTANOVENIA:

Tieto propozície sa riadia pravidlami: SÚŤAŽNÝ PORIADOK MBT 2022

KATEGÓRIE:

Pretekov sa môžu zúčastniť deti do 14 rokov (za svoj klub alebo bez klubu).
Každá kategória bude rozdelená na dievčatá a chlapcov. Kategória bude
vyhlásená v prípade aspoň 7 štartujúcich pretekárov. Pokiaľ prihlásených
pretekárov v kategórii bude menej, budú kategórie zlúčené, ale každá kategória
bude vyhodnotená samostatne.

Formát
pretekov

Kategória

Rok narodenia

Predbežny
p. okruhov

Hromad. štart

ODRÁŽAČ

(do 5 rokov)

Hromad. štart

MACKO

2018 a mladší (do 4 rokov)

Časovka

KOALA

2017 – 2016 (5-6 roční)

1

Časovka

PANDA

2015 – 2014 (7-8 roční)

1

Hromad. štart

BARIBAL (MINI)

2013 – 2012 (9-10 roční)

2

Hromad. štart

KODIAK (MLADŠÍ ŽIACI)

2011 – 2010 (11-12 roční)

3

Hromad. štart

GRIZLY (STARŠÍ ŽIACI)

2009 – 2008 (13-14 roční)

4

150 m
rovinka

MAPKA AREÁLU:

