
POKYNY K MAKADO 11 - Verejné preteky v OC a Rogaining 
 
Dátum konania: 14. mája 2011 
Centrum pretekov: Koliba - Kamzík 
Parkovanie: parkovisko do 500 m od centra pretekov  
Vzdialenosti:  parkovisko – zhromaţdisko 500 m 

zhromaţdisko – cieľ 0 m 
zhromaţdisko – štart 0 m 

Kategórie 

MM -80 dvojica muţov so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín) 

ŢŢ -80 dvojica ţien so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín) 

MŢ -80 zmiešaná dvojica so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín) 

MM 80+ dvojica muţov so súčtom veku od 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín) 

ŢŢ 80+ dvojica ţien so súčtom veku od 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín) 

MŢ 80+ zmiešaná dvojica so súčtom veku od 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín) 

RD rodič s dieťaťom do 12 rokov, časový limit 180 minút (3 hodiny) 

OPEN jednotlivec, dvojica alebo skupina, časový limit 180 minút (3 hodiny) 

Rogaining dvoj- aţ šesťčlenné druţstvá, časový limit 360 minút (6 hodín) 

Prezentácia, 

08:00 –  09:00 pre kategórie s časovým limitom 300 min a rogaining 

09:00 –  10:00 pre kategórie s časovým limitom 180 min 

Počas prezentácie pretekári obdrţia mapy so zakreslenými kontrolnými stanovišťami 
(KS) bez bodových hodnôt, štartovný preukaz a  štartovné čísla (cyklisti musia mať štartovné 
čísla upevnené vpredu na riadidlách). Po odprezentovaní si pretekári pripravia taktiku pretekov 
na mape (vhodné je mať fixku, voskovku). Na základe rezervácie z prihlášky je moţné si po 
prezentácii poţičať mapník (1,5€). Pre istotu odporúčame priniesť si kancelárske spinky alebo 
tenké gumičky na pripevnenie mapy. 

Štart  

10:00 pre kategórie MŢ -80, ŢŢ -80, MŢ 80+, ŢŢ 80+, Rogaining 

10:30 pre kategórie MM -80 a MM 80+ 

11:00 pre kategórie RD a OPEN 

Pred štartom si pretekári odloţia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu dostávajú 
bodové hodnoty kontrolných stanovíšť. Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do 
mapy a pod. vykonávajú bez bicyklov! Aţ potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Pretekári 
sú povinní opustiť priestor štartu do 15 minút. Všetci pretekári musia byť v priestore štartu 
najneskôr 10 min. pred štartom, dodrţujte prosím pokyny organizátorov. Uvedené platí 
primerane aj pre kategóriu Rogaining. 
 
Spôsob razenia KS  
Kontrolné stanovištia sa razia kliešťami do papierových preukazov. Pri KS musia byť všetci 
členovia tímu! Kontroly na mape sú označené číslami 1,2,3,..., na lampiónoch sú 
označené ako 101, 102, 103, ... a do preukazu sa razia nasledovne:  

http://makado.vba.sk/2011/?pg=kontakt


KS číslo 101 sa razí do políčka č.101, KS 102do políčka č.102, KS 113 do políčka č. 113, 
atď ... 
Preukaz musí byť na bicykli pripevnený gumičkou alebo lyţiarskym navijákom (SkiZip) tak, aby 
sa nedal jednoducho odopnúť. V prípade zmiešaných dvojíc (muţ-ţena) musí mať preukaz na 
bicykli ţena! 
Pred cieľom bude osadená zberná kontrola s číslom 100 (na mape aj v preukaze). Táto 
kontrola je povinná a musí byť orazená ako posledná pred príchodom do cieľa. 
Porušenie tohto pravidla sa trestá diskvalifikáciou.  
Ţiaľ, občas sa stáva ţe „turisti“ kontroly odcudzia alebo zničia. V takomto prípade sú na zemi pri 
kaţdej kontrole rozsypané malé papieriky s číslom –tento papierik zoberte a odovzdajte ho v 
cieli, čím potvrdíte prejazd kontrolou. 
 
Pohyb v dvojici 
Členovia týmu musia jazdiť (behať) „na dosluch“, t.z. v takej vzdialenosti, ţe pretekári sa počujú 
pri normálnom rozhovore. 
 
Hodnotenie  
Body za orazené KS sa sčítajú 
Penalizácia za prekročenie časového limitu:  
00:01 min. - 10:00 min. po limite: -2 body / kaţdá začatá min. 
10:01 min. - 30:00 min. po limite: -10 bodov / kaţdá začatá min. 
30:01 min. a viac po limite: diskvalifikácia 
V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas. 
 
Terén 
Malokarpatský, kopcovitý s mnoţstvom chodníkov a ciest rôznej zjazdnosti, po kalamite 
s mnohými zatarasenými chodníkmi. Tie sú čiastočne značené opakovanou značkou „prekáţka“ 
(krátka fialová čiarka cez značku komunikácie). Stav je však len orientačný. Aktualizácie oproti 
stavu na mape budú vyznačené na vzorových mapách vyvesených v centre pretekov. Tieto 
aktualizácie si pretekári zaznačia do máp, ktoré obdržia na prezentácii. 

Zakázaný priestor 

Je vyznačený na mape červeným šrafovaním – ak ide o celú oblasť, prípadne 
prekríženiami cesty.  
V ochrannom pásme PR Strmina, PR Limbašská vyvieračka, PR Jurské jazero a PR Zlatá 
studnička je pohyb povolený iba po účelových komunikáciách a zvážniciach. 
Aktualizácia zakázaných priestorov bude znázornená na vzorovej mape na nástenke 
v centre pretekov! 

Vyhlásenie víťazov 

16:15 pre kategórie RD a OPEN 

16:30 pre kategórie MŢ -80, ŢŢ -80, MŢ 80+, ŢŢ 80+, MM -80 a MM 80+ 

16:45 pre Rogaining 

Občerstvenie 

Všetci pretekári dostanú pitný reţim, tí nad 18 rokov obdrţia aj ochutené pivo Ice Beer Mix. 
V centre pretekov bude pripravená spoločná opekačka. V okolí je moţnosť ďalšieho 
občerstvenia v bufetoch.  
 
Mapy 
Špeciálna mapa MAKADO vo veľkosti A1 (594 x 775 mm), mierka 1:25 000, e = 5m.  
Pre kategórie RD a OPEN výrez vo veľkosti A3), stav 2010 



Mapy nie sú vodovzdorne upravené, preto odporúčame priniesť širokú lepiacu pásku na 
oblepenie mapy, fixky na kreslenie do mapy, prípadne tenké gumičky vhodné na pripevnenie 
mapy. 
 
Tombola  
Po skončení vyhlásenia výsledkov.  
 
Umývanie a WC 
V centre pretekov. 
 
Navigačné pomôcky 
Odporúčame buzolu alebo kompas, pri prezentácii máme malé mnoţstvo na zapoţičanie. GPS 
navigácie so zobrazením mapy nie je dovolené pouţívať! Pretekár môţe mať pri sebe iba GPS 
bez zobrazenia polohy na mape pre účely záznamu trasy. 
 
Zdravotnícka pomoc 
V centre bude počas pretekov k dispozícií sanitka so zdravotníckym personálom.  
 
Námietky a protesty 
Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10 € 
 
Funkcionári pretekov 
Riaditeľ pretekov: Ľudmila Grauzelová,  
Hlavný rozhodca: Miroslav Lago,  
Stavba tratí: Stanislava Fajtová, Barbora Šmelíková 
 
Poznámka a upozornenia 

 Preteky sa riadia pravidlami SZOŠ.  

 Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.  

 Kaţdý pretekár sa zúčastňuje dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo, je zodpovedný 
za svoje prípadné zranenia. Cyklistická prilba je povinná (neplatí pre rogaining)! Bez nej 
nebude pretekár pripustený na štart.  

 Účastník, ktorý nedosiahol 18 rokov musí pri prezentácii predloţiť písomný súhlas 
rodičov. 

 Cieľom musí prejsť kaţdý pretekár a to aj v prípade, ţe má technické, resp. iné 
nepredvídané problémy.  

 V prípade, ţe pretekár nemôţe z váţnych dôvodov prejsť cieľom – je povinný to 
okamţite oznámiť telefonicky. Telefónne číslo je uvedené na štartovnom čísle (0944 
364 496).  

 Počas pretekov sa jazdí na cestách a chodníkoch v Lesoparku, kde sa pohybujú turisti, 
rekreační cyklisti a v niektorých častiach aj autá. Bezpečnosť vlastná i cudzia je 
dôleţitejšia ako výhra v pretekoch – treba jazdiť so zvýšenou pozornosťou a 
opatrnosťou! Je potrebné mať na zreteli platný Lesný zákon! Jazda mimo chodníkov a 
ciest je zakázaná! Účastníci rogainingu sa môžu pohybovať aj mimo ciest 
s výnimkou zakázaných ciest území (červeno vyšrafované). 

 Niektoré kontroly môţu byť obodované 0 (nula) bodmi. Takéto kontroly nemusia byť v 
lese umiestnené! 

 Červeno vyšrafované plochy na mape sú zakázané priestory. Porušenie sa trestá 
diskvalifikáciou.  

 Na vybraných miestach v teréne budeme mať umiestnených traťových komisárov, ktorí 
budú dohliadať na dodrţiavanie pravidiel (GPSky, jazda „na dosluch“, jazda mimo 
chodníkov a ciest, a pod.) Porušenie pravidiel znamená diskvalifikáciu! Samozrejme 
budeme radi, ak k diskvalifikácii nebudeme musieť prikročiť. 


