
                                             

 

 
 

 

PROPOZÍCIE 
 

CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK 
 

      

             V SPOLUPRÁCI S MESTOM  VYSOKÉ TATRY  
 

ORGANIZUJÚ 

 
12.kolo Detskej Východ MTB ligy 

 

 

 

Dátum konania :                   24.09.2022 /Sobota./ 

 

Miesto konania :                  Tatranská Lomnica Relax Park Jazierko  

 

Prihlásenie :                        -  On line alebo na stránke www.vychodroadliga.eu   

 

                                           -   On lina pomocou pozývacieho  linku cez Pretekaj.sk                                             

Upozernenie. 
 - Pretekári , ktorý sa neprihlásia on line do uzávierky, ale v deň 

preteku pred štartom strácajú nárok na ukladanie v prvých 

koridorov aj keď majú podľa celkového  poradia na to nárok, budú 

zaradený na štart v poradí ako sa prihlásia v deň štartu. 

 

 

Prezentácia :                       Tatranská Lomnica Relax Park Jazierko 

                                            od 8,00 hod  do 10.00 hod 

 

 

Štart prevej kategórií         11 hod začíname kat. Baby 

 

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

 

Organizátor :                       Jozef Potok  mob.0905 218712                                                                                                

                                            

http://www.vychodroadliga.eu/


 

Dĺžka trate :                         Baby          -100 m štart a cieľ pri reštaurácií   

                                             Mikro        - dve okruh okolo jazierka         600 m  označ.  modrá  

                                             Mili           - tri okruhy   okolo  jazierka      900 m              modrá 

                                             Mini          - jeden okruh po lyžiarskej trati 1 200 m           červená 

                                             Ml.žiaci   - dva okruhy po lyžiarskej trati   2 400 m            červená 

                                             St.žiaci    - tri okruhy po lyžiarskej trati      3 600 m           červená 

 

                                                                               

                                                                                                                                         

                                              

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 .   Ak bude pretekárok menej ako tri , budú 

štartovať s chlapcami.                                              

 

Po dojazde poslednej kategórie,  budú vyhlásené výsledky a odmenení budú prvý traja 

pretekári v každej kat. medailami a vecnými cenami . 

 

Zároveň budú vyhlásení celkoví víťazí  po celkovom sčítavaní bodov po  záverečnom 12 kole  

v  jednotlivých  kategóriách   Detskej Východ  MTB ligy  za  rok  2022.Títo pretekári budú 

odmenení dresom  Majstra Východoslovenského kraja a vecnými cenami .Ďalej bude ocenený 

pretekár s najvyšším bodov . 

Chystám aj tombolu prvá cena bude televízor , bicykel a ďalšie hodnotné ceny. 

    

V kategórií Baby dostanú odmenu všetci pretekári. 

 

Hlavný partner. 

 
 

 

7.9 Pri ukladaní pretekárov  na štart sa postupuje nasledovne . 

 

7.10.1 Pri prvých pretekoch v sezóne 2022  sa prvý piati pretekári budú radiť podľa celkového 

poradia z sezóny 2021. Pretekárov ktorý prestúpia do staršej kategórií nahradia ďalší v poradí 

z celkového poradia . Pretekári ktorý prestúpia do staršej kategórií  budú ukladaný na štart 

prvých pretekoch  v poradí ako sa prihlásia bez prihliadnutia na to ako skončili v predošlej 

sezóny 2021. 

     

7.10.2 Pri ďalších kolách budú prví piati pretekári v priebežnom poradí príslušnej kategórie  

stavaný na štart v prvom päť miestnom koridore v ďalších koridoroch budú pretekári stavaný 

podľa priebežného poradia . 



 

7.10.3 Pretekári , ktorý sa neprihlásia on line do uzávierky, ale v deň preteku pred štartom 

strácajú nárok na ukladanie v prvých koridorov aj keď majú podľa priebežného poradia na to 

nárok, budú zaradený na štart v poradí ako sa prihlásia. 

 

7.10.4 V prípade, že sa na preteky prihlási pretekár on line prvý krát a nie je evidovaný 

v celkovom poradí , bude radený pred pretekárov , ktorý sa prihlásia po uzávierke v deň 

pretekoch. 

 

7.10.5 Pretekári , ktorý budú štartovať prvý krát a  prihlásia v deň preteku  budú na štart 

ukladaný v poradí ako sa prihlásia . 

 

7.10.6 Pretekár musí byť v priestoroch štartu  minimálne 10. min. pred štartom. Pri 

oneskorenom nástupe na štart stráca poradie a radí sa na koniec. 

 

7.10.7 OTR určí ukladanie na štart  v nesúťažnej kategórie Baby podľa vlastného uváženia a 

podľa počtu štartujúcich sa táto kategória môže deliť na chlapcov a dievčatá  . 

 

7.10.8  Po vzájomnej dohode s predstaviteľom Pretekaj . sk sme sa dohodli , že  prihlasovanie 

on line bude ukončené do 19 hod a to deň pred dátumom pretekov. Túto informáciu 

s presným dátumom a hodinou ukončenia on line prihlasovania je OTR povinný uviesť 

v propozíciach. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bližšie informácie Vám zodpovie Jozef Potok organizátor pretekov na tel. čísle 0905 218 712    

mail  jozefpotokarex@gmail. 

 

Ďalší sponzori. 

   
 

 

PARKOVANIE 

 

Pre účastníkov Detských pretekov je určené parkovisko bez poplatku pri reštaurácii Humno 

asi 300 m od Jazierka, kde bude organizátor usmerňovať a navádzať na parkovanie. Bližšie 

parkovisko TMR  je nad Jazierkom za poplatok 10 eura a obmedzené parkovanie pri 

tenisovom ihrisku a pod sedačkou bez poplatku. 

 

    Trate sú na priloženej mapke. Červená dlhá zo začiatkom pri jazierku,  ďalej povedie na 

parkovisko TMR a po trávnatom povrchu po lyžiarskej trati späť k reštaurácií Jazierko,  kde 

bude cieľ.   Trať modrá krátka,  povedie okolo jazierka po asfaltovom povrchu 60% a zvyšok 

je trávnatý povrch. 

 

 



 
 

  



Ďalší sponzori: 

 

 
  

 

 

 
 

 


