
Propozície pretekov 

Ivanka	XC	
3.10.2015	 	(NOVÝ	TERMÍN)

Telovýchovná jednota Ioan 1209 
Ivanka pri Dunaji organizuje 
s podporou našej obce ďalšie 
cyklistické preteky, ktoré sú 
tentokrát určené pre ročníky 2009 
a staršie (nie mladšie).  

Priestor	štartu	a	cieľa:	

Poľná cesta za jazerom Šutrovka 

Harmonogram	

 08:30 - začiatok registrácie 
 09:50 - poučenie pretekárov (ukončuje registráciu) 
 10:00 - štart kategórií MC, MD na krátkej trati 
 10:15 - štart kategórií SC, SD na strednej trati 
 10:20 - štart ostatných kategórií na dlhej trati 
 11:00 - vyhlásenie výsledkov a následne tombola 

Poznámka: Harmonogram sa môže prispôsobiť vzniknutej situácii a 
jednotlivé aktivity sa môžu mierne posunúť. Odporúčame účastníkom 
prísť trochu skôr kvôli vyzdvihnutiu štartových čísiel a prípadný 
voľný čas radšej využiť na oboznámenie sa s traťou. 

V prípade opätovného nepriaznivého počasia, budú preteky zrušené! 

Hlavný	usporiadateľ	

 Telovýchovná jednota Ioan 1209 Ivanka pri Dunaji 
 tjioan1209@gmail.com 
 Marián Mališ, 0905772538 
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 Kategórie	

 Mladší chlapci (MC) a mladšie dievčatá (MD) narodení v rokoch 
2005-2009. 

 Starší chlapci (SC) a staršie dievčatá (SD) narodení v rokoch 
2000-2004. 

 Ostatné kategórie budú delené na mužov (M) a ženy (Z) bez 
rozdielu veku. V prípade vysokého počtu účastníkov narodených 
v rokoch 1998-1999 môžu byť vyhlasované aj výsledky pre 
kadetov (KM) a kadetky (KZ). 

Upozornenie: Preteky nie sú určené pre deti narodené po roku 2010 a 
mladšie. Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len so 
súhlasom zákonného zástupcu! 

Trate	

 Krátka trať má dĺžku približne 1400m. Je to prakticky jedno 
kolo okolo jazera Šutrovka. 

 Stredná trať má dĺžku približne 3,5 km. Tvorí ju okruh popri lese 
s výjazdom na hrádzu pri Šúrskom kanáli a končí objazdom 
jazera Šutrovka. 

 Dlhá trať má dĺžku približne 10km. Vedie popri lese na hrádzu 
pri Šúrskom kanáli, cez mostík okolo Zelenej vody, popri 
Pruckom, opäť na hrádzu popri Šúrskom kanáli až na mostík 
vedúci na Mohylu po opačnej strane hrádze späť s ukončením 
objazdom jazera Šutrovka. 

Prihlasovanie/registrácia	

Prihlásiť sa môžete online na www.ioan1209.sk alebo na mieste pred  
pretekmi (viď harmonogram). Pretekári mladší ako 18 rokov sa môžu 
pretekov zúčastniť zadarmo, všetci dospelí zaplatia poplatok vo výške 
2,50 EUR. 
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Ceny	a	tombola	

Vo všetkých kategóriách budú ocenení prví traja. 

Všetci účastníci budú mať šancu získať jednu z vyše 50 cien, ktoré 
darovali rôzni sponzori do tomboly. Tombola bude losovaná hneď po 
vyhlásení výsledkov. 

Ďalšie	podmienky	účasti	

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ neručí 
za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti 
so súťažou. 

Všetky bicykle, na ktorých budú účastníci súťažiť, musia byť v 
dobrom technickom stave. Odporúčame používať krosové alebo 
horské bicykle. Všetci účastníci sú povinní mať správne nasadenú 
cyklistickú prilbu počas celých pretekov! Výnimky sa nepripúšťajú, 
akékoľvek nedodržanie tejto podmienky bude predmetom 
diskvalifikácie. 

Celkový počet účastníkov pretekov bude z dôvodu bezpečnosti 
obmedzený na 150. Poradové čísla budú pretekárom vydávané podľa 
poradia, v akom sa prihlásia. V záujme ušetrenia času pri registrácii 
odporúčame každému účastníkovi si vopred vytlačiť, vyplniť 
a podpísať prihlášku (na poslednej strane) a priniesť ju so sebou do 
priestoru štartu.  

V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky zrušené alebo 
preložené na iný termín.  
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