DANUBE BIKEMARATON 4. 6. 2016 – SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A ORGANIZAČNÉ
POKYNY
Príchod:

Od Bratislavy

Zaparkovať môžete priamo v areáli športového

ihriska, pri zadnom vchode, ktorý nájdete, ak z Komárňanskej
cesty odbočíte približne oproti čerpacej stanice na Cintorínsku.

Prihlasovanie súťažiacich:

Trhovisko

Areál
športového
ihriska

od 7,30 – 9.45 sa uskutočňuje

podľa kategórii:
Prihlasovací lístok si musí podpísať každý sám – juniori do
15 rokov musia mať doprovod dospelého, ktorý s ním spolu
podpisuje vyhlásenie.

Komárňanská

Propozície:
1. Okruh Malý Dunaj, časový limit 4 hodiny:
KDK – road - 45 km

Cintorínska

Čerpacia
stanica

Od Komárna

2. Okruh Veľký Dunaj, časový limit 6 hodín
NDK – road - 85 km
3. K vodnému mlynu , časový limit 5 hodín
MTB – 50 km – terén
Vekové kategórie:
M – muži nad 15 rokov
W – Ženy nad 15 rokov
JM – Chlapci do 15 rokov vrátane (najstarší: ročník 2001)
JW – Dievčatá do 15 rokov vrátane (najstaršie: ročník 20010)

Štartovné :
dospelí: 4,- v prípade prihlášky na 2 trate sa platí spolu 6 eur
juniori do 15 rokov 3, eurá, v prípade prihlášky na 2 trate sa platí spolu 4 eurá

4. Family - Party 12 km – bez merania času
Každý účastník dostane štartovací list na ktorý bude zapisovať kódy vyznačené na kontrolných bodoch.
Je potrebné mať ceruzku alebo pero.
Štartovné 3,- €, pre deti do 10 rokov 2 €, deti bez bicykla v detskom sedadle bez štartovného
Každý prihlasovaný dostane ŠTARTOVACÍ LIST, 1 lístok na guláš a 1 lístok na tombolu. V prípade úspešného
absolvovania, diplom.

Štart: je

každých 15 minút od 7.45 hod. Príprava na štart na ihrisku na vyznačenom mieste. Smer štartu

pri zadnom vchode štadiónu na Cintorínsku ulicu.

Pri štarte sa musí každý legitimovať štartovacím listom, kde má potvrdený aj ČAS ŠTARTU registrátormi!!!

SÚŤAŽ
Súťažiaci dodržujú počas celej jazdy organizačné pokyny
Bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na účastníkov cestnej premávky
Ohľaduplnosť– poskytnutie nevyhnutnej pomoci spolusúťažiacim, súťaženie fair play, neskracovanie cesty,
Dbajú na ochranu Životného Prostredia

Cieľ : je prihlasovací stánok.

Prichádzajúci súťažiaci si dá zapísať čas príchodu na štartovací list pri vchode

a potom sa preukáže na mieste registrácie.

Hodnotenie. Každý účastník je úspešný, ktorý predložil štartovací lístok najneskoršie do 14,00 hodín
opečiatkovaný na každom kontrolnom bode a nemá prekročený časový limit .
Odovzdanie cien a žrebovanie tomboly najskôr o 15.00 hod.
Guláš na lístok označený pečiatkou dostanete na ihrisku
Ďalšie možnosti : občerstvenie, odpočinok, futbal , detské ihrisko, parkovanie áut WC, šatne,

Príjemný deň a veľa šťastia do súťaže Vám praje štáb občianskeho združenia ALI-BI .

