
 

                          POKYNY , DOPORUČENIA A POVINNOSTÍ PRE OTR 

 

      Pokyny a povinností pre organizátora Detských pretekoch pri meraní s časomierou. 

 

 

1, Najneskôr 20 dní pred pretekmi vytvoriť propozície , ktoré je potrebné zaslať na Gmail 

adresu jozefpotokarex@gmail.com , kde po odsúhlasení  tieto propozície pre pošlem  na 

Gmail   stancel@videocom.sk , ktorý pridelí prihlasovací link . Takto upravené propozície  

vám pre pošlem naspäť na ďalšie použitie a pre pošlem ich  na stránku VRL,SZC . 

Prosím neposielajte mi propozície na Facebook, Messenger, Viber a podobne výlučné len na  

Gmail a v prípade  že neodpovedám do jedného dňa upozornite má na Gmail pomocou 

mobilu.  

 

2. Najneskôr 20 dní pred pretekmi prosím vytvoriť plagát a poslať mi to najlepšie v JPG  

na uloženie na facebook   a v PDF v prípade vytlačenia .  

 

3. Odporúčam vytvoriť mapku trate , ktorú je potrebné rozlíšiť farebne pre jednotlivé 

kategórie , prípadne mapku prezentácie a parkovanie , súradnice pre navigáciu. 

 

4. Prezentácia : sú dve možností ako zabezpečiť prezentáciu , jednou z možností je že si  

prezentáciu organizátor zabezpečí sám . Dohodne si za poplatok od Race Result zastúpený 

Jarom Štancelom nastavenie meracieho systému vytvorenie prihlasovacieho linku . Je 

možnosť prenájmu čísiel , dekodéra a snímacej  antény a ostatných zariadení.  

    Druha možnosť je že požiadate Jozefa Potoka o zabezpečenie prezentácie . V tom prípade 

použijem dekodér , ktorý vlastni VRL zabezpečím  nastavenie systému na daný pretek za 

poplatok 50 eura pre Race Result a snímaciu anténu a štartovné čísla s čipom  poplatok za 

prenájom 100 eura pre Race Result, čísla sa musia vrátiť inak sú spoplatnené 2 eurami. 

Ostatné poplatky za spracovanie prezentácie budú dohodnuté s organizátorom. Poplatok 50 

eura na účet VRL pre Detskú ligu , tieto eura budú použité pri posledných pretekoch 

ukončenie sezóny  /dresy pre víťazov, ocenenia  celkovej súťaží DVL a pod./   

 

5. Je potrebné zabezpečiť čísla pre kategóriu Baby pri ktorých sa nepoužívajú čísla s čipom 

a ktoré si môžu pretekári nechať ,organizátor si takéto čísla zabezpečí na vlastné náklady.    

  

6.Organizator podľa pokynov zo  súťažného poriadku zabezpečí a riadne označí trať pre 

jednotlivé kategórie . 

 

7. Organizátor zabezpečí rozhodcu na ručné zapisovanie prichádzajúcich pretekárov do cieľa . 

Technika môže zlyhať./vypadne internet , začne pršať , vykopnú sa káble a podobne. 

 

8, Organizátor zabezpečí ciel tak , aby sa pretekári nemuseli vracať cez cieľový snímač čipov 

s číslom a čipom . Je potrebné odoberať pretekárom čísla  hneď po do jazde do cieľa . Čísla sa 

vracajú . 

 

9.Organizátor zabezpečí miestnosť, alebo miesto prezentácie s pripojením na internet 

a elektriku. 

 

10 Organizátor zabezpečí miesto konania tak, aby boli v blízkostí dostupné toalety prípadne 

bufet, alebo reštaurácia.  
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11. Odporúča sa  zabezpečiť baličky pre kategóriu Baby , medaily pri do jazde do cieľa 

zabezpečenie  a odovzdanie vecných cien pre ostatné kategórie. 

 

12, Organizátor zabezpečí stupienky víťazov , odporúča sa ozvučenie . 

 

13 Organizátor je povinný zabezpečiť zdravotnú službu . V prípade , že OTR nezabezpečí 

zdravotnú službu má pravo rozhodca tieto preteky zrušiť pred prvým štartom , pokiaľ OTR 

napriek rozhodnutiu rozhodcu o zrušení pretekov neuposlúchne preberá plnú zodpovednosť 

pri poskytnutia prvej pomoci.      

 

13. Stavanie pretekárov na štart. Najlepšie je nakresliť pokiaľ je to možné na cestu päť 

koridorov vedľa seba a nasledovať ďalšími koridormi za sebou , počet koridorov dáme podľa 

najviac obsadenej kategórie. 

Na ukladanie pretekárov do päť miestnych koridorov je dobré pripraviť si poradie deň pred 

pretekmi a to po uzavretí on line prihlasovania . 

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.     

Poradie pretekárov , ktorý sa budú  prihlasovať pred pretekmi si  organizátor zapíše zvlášť 

aby vedel poradie ukladaných za pretekármi on line prihlásenými . 

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. 

 

Prihliadnutím na skutočnosť, že sme z meraním pretekov začali minulého roku 2021 sú tieto 

pokyny, dodatky a povinnosti vypracovaný na základe zistených nedostatkov a chýb , ktorých 

sa neúmyselné dopúšťali OTR , koordinátor pri meraní a spolupráca z Race Result. 

Preto sa bude tento dodatok dopĺňať a každé zmeny budú zasielané OTR a dotknutým 

organizáciám. 

 

 

             
 

                                  Návod na vypracovanie propozícií 

 

             Tieto propozície sú ako pomôcka pri vypracovaní propozícií. 

 

 

1.Názov akcie.  

 

2.Miesto akcie 

 

3.Dátum  a čas prezentácie 

 

4.Spôsob prihlásenia prefoť suť. por ods.6.3 



6.3 Pretekári sa prihlasujú na preteky on line prostredníctvom prihlasovacieho formulára 

uvedeného v propozíciách súťaže, alebo pozývacim  linkom /platí len pre pretekárov ,ktorý sú 

v databáze Race Result./   prípadne aj  v deň štartu preteku v kancelárii preteku alebo na jeho 

registrácii , pričom budú radený za pretekármi , ktorý sa prihlásia on line. 

 

5. Dátum  a čas ukončenia on line prezentácií 7.10.8   

7.10.8  Po vzájomnej dohode s predstaviteľom Race Result  /Jaro Štancel. / sme sa dohodli , 

že  prihlasovanie on line bude ukončené do 19 hod a to deň pred dátumom pretekov.  

 

6. Dátum a čas štartu prvej kategórií 

 

7. Riaditeľ pretekov kontakt na informácie 

  

8. Ďalší organizátor npr. tajomník a pod.  kontakty 

 

9. Rozhodca kontakt. 

 

10.Zdravotná služba kontakt. 

 

11.Výška štartovného príspevku viď ods.6.2 

 6.2 Pre preteky DVL sa  určuje štartovné na rok 2022 : 1.-€ pre kategóriu baby, 5.-€ pre 

kategórie Mikro ,Mini , Mili, Mladší žiaci a Starší žiaci .  

 

12.Kategórie ods.7.1 

7.1 DVL je pre rok 2022 vypísaná pre nasledovné kategórie : Baby – rok narodenia 2018 a 

mladší, Mikro – rok narodenia 2016 až 2017, Mili – rok narodenia 2014 až 2015, Mini – rok 

narodenia 2012 až 2013, Mladší žiaci – rok narodenia 2010  až 2009, Starší žiaci – rok 

narodenia 2008až 2007. 

 

13.Stavanie na štart prefoť./ Súťažný poriadok ods. 7.9./ 

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  . 

 

14.Popis trate 

 

15.Grafické znázornenie trate . 

 

16.Informácia o parkovaní 

 

17.Vyhodnotenie je potrebné uviesť prvý traja pretekári v každej kategórií dostanú vecné 

ceny a medaily okrem nesúťažnej kat. Bady ./To je len vzor./ 

18.Prípadne uviesť že bude tombola a kedy. 

 

19.Aktuálne podmienky štartu vzhľadom na COVID 19 

 

20. Záverečné ustanovenia 

 

 A. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu 

       B . Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov, 

C. Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na 

hlave 

D. Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami 

štartu, potvrdí zákonný zástupca, alebo trener svojim podpisom do štartovnej listiny 

 

Dúfam že som nič nezabudol , klidne môžete uviesť viac informácií  napr. info o ubytovaní a pod. 

 

 

 

V Kežmarku 12.02.2022                      Jozef Potok koordinátor Detskej Východ MTB ligy   

     

 

                


