
 
 

                                                         PROPOZÍCIE 

      

Mesto Podolínec a cyklistický krúžok Podolínec v spolupráci s VRL o. z. 

 

                                                        ORGANIZUJÚ 

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                              5.kolo Detskej Východ MTB ligy                                                

                                          

 

Dátum konania :                   25.06.2022   

 

Miesto konania :                  Podolínec, Tatranská ulica, areál bývalých kasární 

 

Registrácia online:              www.pretekaj.sk 

 

Prezentácia :                        Podolínec, Tatranská ulica, areál bývalých kasární 

                                            od 9,00 hod  do 10.30 hod 

 

Štartovné :                           1,-€ pre kategóriu Baby , 5,-€ pre ostatné kategórie  

 

Organizátor :                       Kristián Hanečák, 0918 697 717                                                                                                

                                            

  

Dĺžka trate :                         Baby          - po asfalte pred garážami          100m  

                                             Mikro        - jeden malý okruh  areál kasárni   300 m 

     Asfalt + tráva  

                                             Mili           - dva malé okruhy  areál kasárni    600 m 

Asfalt + tráva 

                                             Mini          - dva veľký okruh  areál kasárni              1 200 m 

     Asfalt + tráva 

                                             Ml. žiaci   - štyri veľké okruhy  areál kasárni   2 400 m 

     Asfalt + tráva 

                                             St. žiaci    - šesť veľké okruhy  areál kasárni    3 600 m       

     Asfalt + tráva                                

                                                                                                                                         

                                              

Kategória:                             Baby rok nar.  2018 chlapci a dievčatka štartujú spolu 

                                              Mikro              2016  -   2017 

                                              Mili                 2014  -   2015 

                                              Mini                2012  -   2013 

                                              Ml.  Žiaci        2010  -   2011 

                                              St. Žiaci          2008 -    2009 



                                                                                                                                                     

Tieto kategórie sú pre chlapcov a dievčatá .                                                                    

V prípade že budú dievčatá prihlásené menej ako tri , budú štartovať s chlapcami.                                              

 

Po dojazde poslednej kategórie budú vyhlásené výsledky a odmenený budú prvý traja 

pretekári v každej kat. medailami a vecnými cenami . 

 

V kategórií Baby dostanú odmenu všetci pretekári. 

Ukladanie na štart: 

 

Ukladanie pretekárov  sa má riadiť podľa celkového poradia , ale tým že Jaroslav 
Štancel s nami ukončil spoluprácu a nedokončil celkovú tabuľku musíme vytvoriť 
celkovú tabuľku  s novým partnerom Pretekaj . sk a nevieme zaručiť že do pretekov 
táto tabuľka bude k dispozícií. 
V tom prípade stavanie na štart bude podľa poradia s posledných pretekoch 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

     Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu                                 

– pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, 
– pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia. 
– Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bližšie informácie Vám zodpovie Kristián Hanečák organizátor pretekov na tel. čísle  

0918 697 717, preteky.podolinec@gmail.com 

Zdravotná služba: Michal Marhefka 0911 110 419 

Rozhodca pretekov:  Mgr. Stanislav Klimeš 

 

 

 

 

 

Kristián Hanečák 
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