Bratislava – Vídeň
koloběžkový závod (jízda)
sobota 28.4.2018

Bratislava – Vídeň je závod ve kterém nikdo není poslední, záleží na Vás jak jízdu podél Dunaje pojmete, buď
v závodním či turistickém tempu. Závod – jízda se jede na Dunajské cyklostezce Bratislava – Vídeň za pomocí dvou
občerstvovacích stanovišť.
Termín akce:

sobota 28.4.2018

Start:
.

Slovensko Bratislava parkoviště Klokočova 48°8'7.980"N, 17°6'57.993"E
(orientační bod – Vodní věž)

Cíl:
.

Rakousko Vídeň parkoviště Donaisel Froridsdorfer Brücke 48°14'57.080"N, 16°23'9.688"E
(orientační bod – rychlé občerstvení Wüstelsatand Knödler)

Prezentace:
Start závodu:

V místě startu od 8:30 do 9:45 hod
10:00 hod startuje se za pomoci tak zvaného letmého startu

Kategorie:

Ženy a muži

Startovné:

10 € při prezentaci v místě startu

Délka trati:

69,9 km

Bratislava – Vídeň
koloběžkový závod (jízda)
sobota 28.4.2018
PROPOZICE
Bratislava – Vídeň je závod ve kterém nikdo není poslední, záleží na Vás jak jízdu podél Dunaje pojmete, buď
v závodním či turistickém tempu. Závod – jízda se jede na Dunajské cyklostezce Bratislava – Vídeň za pomocí
dvou občerstvovacích stanovišť.

Termín akce:

sobota 28.4.2018

Start:
.

Slovensko Bratislava parkoviště Klokočova 48°8'7.980"N, 17°6'57.993"E
(orientační bod – Vodní věž)

Cíl:
.

Rakousko Vídeň parkoviště Donaisel Froridsdorfer Brücke 48°14'57.080"N, 16°23'9.688"E
(orientační bod – rychlé občerstvení Wüstelsatand Knödler)

Prezentace:

V místě startu od 8:30 do 9:45 hod (sobota 4.8.2017)

Start závodu:

10:00 hod startuje se za pomoci tak zvaného letmého startu

Kategorie:

Ženy a muži – nad 18 let

Startovné:

10 € při prezentaci v místě startu

Povrch tratě:

asfalt, zpevněná cesta (69,9, Km)

Ceny:

Pro první tři v každé kategorii věcné ceny, první dva v každé kategorii na rychlostní prémii.

Vyhlášení výsledků:

16:30 hod (prostor pro dojezd všech účastníků akce do 16:00 hod)

Podmínky účasti:
.
.
.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka akce (závod
Bratislava - Vídeň), a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým
podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu Bratislava - Vídeň.
Přihláška přílohou.

Koloběžkový závod Bratislava - Vídeň se koná za každého počasí.

Podmínky koloběžkového závodu /akce Bratislava - Vídeň
Akce se pořádá za běžného silničního provozu. Každý jezdec se účastní na vlastní nebezpečí. Během jízdy na
koloběžce je nutné, aby byl každý jezdec vybaven cyklistickou helmou, splňující vyhlášku silničního provozu, dané
země ( Slovenska a Rakouska). Akce se lze zúčastnit pouze s koloběžkou, která má dvě na sobě nezávislé funkční
brzdy, koloběžka se dotýká země maximálně ve dvou bodech, a nesmí mít žádné zařízení sloužící k pohonu. V
návaznosti na bezpečnost účastníků je zakázáno mít za jízdy na koloběžce nasazená sluchátka. Při jízdě se
doporučuje používat cyklistické nebo jiné rukavice. Dodržujte pravidla silničního provozu Slovenské a Rakouské
republiky. Dále mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v účasti na
akci / závodě. Účastník akce má u sebe platný průkaz totožnosti ( pas, občanský průkaz) Nedodržení těchto
podmínek znamená zákaz startu nebo diskvalifikaci jezdce. V případě odstoupení z akce / závodu, nahlásí účastník
tuto skutečnost pořadateli akce.
Doporučení pořadatele – sjednání pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Umístění: První tři závodníci z každé kategorie, ( ženy, muži ) ( nutnost projetí kontrolních bodů – rychlostní prémie,
občerstvovací stanice)
Rychlostní prémie: První dva závodníci z každé kategorie ( ženy, muži ) na prémii cca 22Km od startu
Tajná prémie, prémie štěstí: Závodník z každé kategorie ( ženy, muži )
Cena červené lucerny: Závodník který dojede do cíle jako poslední , nejpozději však do 16:00 hod, po tomto času
nebude závodník klasifikován.
Program dne – časová osa: 8:30 – 9:45 prezentace, 10:00 Start - Bratislava, 16:00 dojezd všech účastníků do cíle –
Vídeň 16:30 - 17.00 vyhlášení výsledků, od 17:00 volná zábava
Obecná ustanovení:
Servis: Defekty a opravy koloběžek musí každý účastník akce řešit svépomoci. Akce se může jezdec zúčastnit i
podpůrným týmem (doprovodné vozidlo jezdce)
Občerstvení: Pořadatelem je zajištěno na dvou stravovacích stanovištích (vozidlo pořadatele), během jízdy je nutné
využít pouze vlastní zdroje.
Ubytování: Bratislava i Vídeň doporučujeme využít rezervační systém https://www.booking.com
Prezentace nezletilých účastníků do 15 let není možná, jezdcům ve věku 15–18 let je účast povolená pouze za
přítomnosti jejich zákonného zástupce.
Jezdec, účastník akce bere na vědomí, že pořadatel akce neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud
nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy. Souhlasí s tím aby pořadatel akce
zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám, nebudou použita
k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna. Účastník souhlasí se zveřejněním fotografií a
videozáznamu z víkendové akce, a s využitím těchto médií využití ve prospěch propagace koloběžkového sportu a
dalších akcí pořadatele.
Případné stížnosti na regulérnost akce přebírá pořadatel akce bezprostředně po skončení denní akce. Kauce činí 30
€. V případě neopodstatněné stížnosti propadá kauce ve prospěch pořadatele.
Doporučení pořadatele: Důsledné prostudování přiložených map, příprava trasy, profil trasy, povrch trasy a
podobně. Ke studiu doporučujeme tyto mapové podklady:
https://mapy.cz/s/2ig7k
Není zakázáno: možno použít GPS navigaci.
Vlakové jízdní řády : Bratislava – Vídeň , Vídeň – Bratislava
https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
Pořadatel: Donauroller Club

PŘIHLÁŠKA NA AKCI / ZÁVOD

BRATISLAVA – VÍDEŇ
sobota 28.04.2018
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………

Datum narození:

……………………………………………………………………

Bydliště:

……………………………………………………………………

Klub:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

Tel,

+4 . . . . . . . . . . .

Evidenční číslo:
(vyplní pořadatel)

Kategorie:
ŽENY
MUŽI

Akce / závod se koná za běžného silničního provozu. Akce / závod se zúčastním na vlastní nebezpečí.
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem zdravotně a mentálně k účasti na akci / závodu Bratislava - Vídeň
způsobilý, seznámil(a) jsem se s propozicemi akce, a souhlasím s nimi bez požadavku jakékoliv změny nebo
výhrad. Souhlasím se zveřejňováním fotografií a videozáznamu z akce ú závodu Bratislava - Vídeň a jejich využitím
ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem. Souhlasím se zpracováním
osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele.

Bratislava dne 28.04.2018

Vlastnoruční podpis účastníka akce / závodu Bratislava – Vídeň: ……………………………………………………………………………

