
PROPOZÍCIE
MEDVEDiCA BIKE TOUR 2022 – detské cyklopreteky

MIESTO:                  NEDEĽA 18.9.2022, park pri Rusovskom kaštieli
851 10 Rusovce
https://goo.gl/maps/cwxQ9nLrvKbP1YST9

PARKOVANIE: Pri zdravotnom stredisku. V žiadnom prípade NIE v areáli parku a kaštieľa!
https://goo.gl/maps/aUm38DV3WFdbr2tH6

REGISTRÁCIA:       online na https://www.medvedicatour.sk/mep_cat/preteky
alebo na mieste. Prvých 200 zaregistrovaných pretekárov dostane štartovací
balíček.

PREZENTÁCIA: od 8:30-9:30

ŠTART:                     od 10:00 v závislosti od kategórie

ŠTARTOVNÉ:          7 € pri prihlásení online (platba do 13.9.2022) alebo 15 € pri prihlásení na mieste

TRAŤ: Preteky sa uskutočnia v Rusoveckom parku na MTB bicykloch – hromadný štart po
kategóriách. Počet okruhov na trati v závislosti od kategórie. Trať je nespevnený
chodník s minimálnym prevýšením. Kategória Odrážači budú pretekať na cca 200m
trati. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate.

CENY: Všetci súťažiaci dostanú MEDVEDiCA 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.

COVID-19: Organizátor sa bude riadiť pandemickými nariadeniami vlády platnými v deň pretekov.
V prípade zrušenia pretekov bude štartovné vrátené do 14 dní.

ORGANIZÁTOR: Športový klub MEDVEDiCA, o.z.

INFORMÁCIE:          info@medvedicatour.sk, 09005 609 315

OSTATNÉ
USTANOVENIA: Tieto propozície sa riadia pravidlami: SÚŤAŽNÝ PORIADOK MBT 2022

https://goo.gl/maps/cwxQ9nLrvKbP1YST9
https://goo.gl/maps/aUm38DV3WFdbr2tH6
mailto:info@medvedicatour.sk
https://docs.google.com/document/d/1EKbgFbgSOOIPp5pMboNtJLCW24ZieslM/edit?usp=sharing&ouid=111270648915337323423&rtpof=true&sd=true


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 a vyhodnotené spolu.

Kategória Rok narodenia Predbežny
p. okruhov

ODRÁŽAČ (do 5 rokov) 200 m

MACKO 2018 a mladší (do 4 rokov) 1

KOALA 2017 – 2016 (5-6 roční) 2

PANDA 2015 – 2014 (7-8 roční) 3

BARIBAL (MINI) 2013 – 2012 (9-10 roční) 4

KODIAK (MLADŠÍ ŽIACI) 2011 – 2010 (11-12 roční) 5

GRIZLY (STARŠÍ ŽIACI) 2009 – 2008 (13-14 roční) 6

MAPKA AREÁLU:


