MA – KA – DO
MA-lé KA-rpatské DO-brodru stvo na horských bicykloch
Usporiadate : Športový klub VAZKA Bratislava
Základné pravidlá dobrodru stva:
Sú to orienta né preteky dvojíc na horských bicykloch .
Po as vopred zvoleného asového limitu – 2 hodiny (Rodi ia+Die+a), 3 alebo 5 hodín (ostatní), majú pretekári
úlohu získa+ o najvyšší po et bodov tak, 2e navštívia o najviac kontrolných stanovíš+ (KS), pod3a mo2nosti
s o najvyšším bodovým ohodnotením. Prechod cez KS musia potvrdi+ do preukazu. Preukaz musí by+
pripevnený na bicykli a dvojica má jeden preukaz.
Ideálnu trasu si ur í ka2dá dvojica sama pod3a svojich síl, orienta ných schopností, logického myslenia ako aj
obodovania jednotlivých KS. Bodové hodnotenie KS obdr2ia pretekári po odštartovaní, mapy so všetkými
stanoviš+ami pri prezentácii.
Pri nedodr2aní asového limitu sa dosiahnuté body budú penalizova+. Za ka2dú na atú minútu sa odpo ítajú 2
body po as 1. a2 9. minúty po limite. Od 10. a2 29. minúty po limite sa odpo ítava za ka2dú na atú minútu 10
bodov. Po 30. minúte po asovom limite bude dvojica diskvalifikovaná. Poradie sa stanoví pod3a sú tu
získaných bodov (po zrá2ke za prekro enie asu). Ak majú 2 alebo viacerí pretekári zhodný po et bodov, lepšie
umiestnenie získava pretekár, ktorý dosiahol ni2ší as (potreboval na zozbieranie príslušného po tu bodov
menej asu).
Hlavní sponzori:

ŠPORT SERVIS Troji/né námestie, Podunajské Biskupice a KELLYS, ktorí
okrem cien poskytnú ceny do tomboly

Dátum pretekov:

4.10. 2008 (Sobota)

Centrum pretekov:

Amfiteater, Kni kova dolina – Bratislava

Priestor pretekov:
Kategórie:

cesty a chodníky v Bratislavskom lesoparku
2 hodiny /120 min/
R+D (rodi/ s dieDaDom do 12 rokov)
3 hodiny /180 min/
dospelí MM, FF, MF - v sú/te rokov do 80 a nad 80 rokov
5 hodín /300 min/
dospelí MM, FF, MF - v sú/te rokov do 80 a nad 80 rokov

Mapa :

MAKADO 08 mierka 1:25 000, vyhotovená na podkladoch orienta ných máp vo
vlastníctve ŠK VAZKA vo formáte A2, nie je vodovzdorne upravená

Prihlášky + štartovné:

vyplnením online formuláru na web stránke www.makado.vba.sk
do 21. 09. 2008: základné štartovné 300 SK za dvojicu (v cene sú dve mapy)
do 30. 09. 2008: zvýšené štartovné 400 SK za dvojicu (v cene sú dve mapy)
po 30.9. alebo pri platbe na mieste: 500 Sk v obmedzenom po te pod3a
mo2ností organizátora
Prihláška platí a po prijatí štartovného poplatku na ú/et klubu!

Informácie:

www.makado.vba.sk, resp. makado@vba.sk

Prezentácia:

7:45 – 8:30 preteky na 300 min.
9:15 – 10:00 preteky na 180 min.
10:45 – 11:30 preteky na 120 min.
Pri prezentácii pretekári podpíšu prehlásenie o vlastnom riziku po as pretekov, obdr2ia
pretekársky preukaz, mapu so zakreslenými KS, opisy KS, štartovné ísla na bicykel
a pokyny.
Zapo2i iavame aj mapník na bicykel pre jednoduchšiu prácu s mapou. Po2i ovné za
mapník je 20.- Sk / 1 kus. Doporu ujeme štipce na dokumenty, ktorými sa mô2u mapy
pripevni+ na dosku mapníka.

Výdaj máp s kontrolnými stanovišDami je pri prezentácii !
Pretekári získajú preh3ad o ve3kosti priestoru pretekov, u2 vopred si mô2u premyslie+
taktiku postupu navštevovania KS.
Štart pretekov:

9:00 pre preteky na 300 min.
10:30 pre preteky na 180 min.
11:45 pre preteky na 120 min.
Pri hromadnom odštartovaní dostanú pretekári lístok s bodovými hodnotami
jednotlivých KS, ktoré si zapíšu k stanovištiam do mapy, potvrdia alebo upravia
zamýš3anú taktiku zberania KS. Dvojice musia po as celých pretekov jazdi+ spolu a
KS ozna i+ pretekárskeho preukazu. Preukazy musia by+ upevnené na bicykloch,
najlepšie skizipom alebo gumi kou.

Vyhlásenie výsledkov: 15, 00 v centre pretekov
všetky deti v R+D sa mo2u teši+ na zaslú2enú odmenu
Po pretekoch sa uskuto/ní slávnostné vyhlásenie Slovenského pohára v orienta/nej cyklistike 2008.
UPOZORNENIA:
1.
2.
3.

4.

Pretekár musí by+ do 30 min po zvolenom limite v cieli, inak je diskvalifikovaný.
Cie3om musí prejs+ ka2dý pretekár a to aj v prípade, 2e má technické, resp. iné nepredvídané problémy,
resp. musí da+ o sebe informáciu do cie3a telefonicky.
Po/as pretekov sa jazdí na cestách a chodníkoch v Lesoparku, kde sa pohybujú turisti
a rekrea/ní cyklisti, v niektorých /astiach aj autá. Treba jazdiD so zvýšenou pozornosDou
a opatrnosDou. Ka dý pretekár jazdí na vlastnú zodpovednosD a vlastné riziko, /o potvrdí
podpisom pri prezentácii, resp. mláde do 18 rokov predlo í písomný súhlas rodi/ov.
CYKLISTICKÁ PRILBA POVINNÁ !

riadite3 pretekov:

Stanislava Fajtová

hlavný rozhodca:

Mikuláš Šabo

technický riadite3:

Adam Müller

stavba tratí:

Tomáš Flassik

