
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 mail  

jozefpotokarex@gmail.com.  Odsúhlasené  propozície vám zašleme  naspäť  a zašleme ich na stránku 

VRL a SZC . Prosím neposielajte nám propozície na rôzne sociálne siete či aplikácie. Výlučne iba na mail.  

2. Odporúčame vytvoriť plagát a mapku trate , ktorú je vhodné rozlíšiť farebne pre jednotlivé kategórie 

prípadne mapku prezentácie a parkovania  či súradnice pre navigáciu.  

3. Prezentácia sa vykonáva výhradne online prostredníctvom stránky www.pretekaj.sk alebo na 

základe dohody s treťou stranou.  

4. Meranie pretekov sa vykonáva časomierou VRL o. z. (Viď finančné náležitosti VRL). 

5. Štartovné čísla budú pridelované pretekárom podľa pribežného poradia (Prvých päť) a potom podľa 

toho, kedy bude pretekár prihlásený. 

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. Štartové čísla, okrem kategórie baby, sa vracajú . Št. čísla zabezpečí VRL. Organizátor ich vráti.  

9. Organizátor zabezpečí miesto konania tak, aby boli v blízkostí dostupné toalety a občerstvenie. 

10. Odporúča sa zabezpečiť baličky pre kategóriu Baby. Medaile v prípade  požiadanie, zabezpečí VRL 

o. z.  

11. Organizátor zabezpečí stupienky víťazov , odporúča sa ozvučenie .  

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

službu,  rozhodca tieto preteky zruší a nebudú zaradené do ligy. 

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

pretekmi a to po uzavretí on-line prihlasovania . Pretekári , ktorí sa neprihlásia on-line do uzávierky ale 

v deň preteku pred štartom,  strácajú nárok na zoradenie v koridoroch podľa priebežného poradia. V 

prípade že sa na preteky prihlási pretekár on-line prvý krát a nie je evidovaný v celkovom poradí , bude 

radený pred pretekárov , ktorí sa prihlásia po uzávierke v deň pretekoch. 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  
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4.Pretekári sa prihlasujú na preteky výhradne on-line prostredníctvom prihlasovacieho formulára na 

www.pretekaj.sk uvedeného v propozíciách súťaže, alebo pozývacím linkom /platí len pre pretekárov 

ktorí sú v databáze www.pretekaj.sk.  

 5. On-line registrácia končí 48 hod. pred pretekmi.  

6. Dátum a čas štartu prvej kategórií. 

7. Riaditeľ pretekov kontakt na informácie. 

8. Ďalší organizátor napr. tajomník a pod. kontakty. 

9. Rozhodca kontakt.  

10.Zdravotná služba kontakt.  

11.Výška štartovného príspevku  detskej ligy  na rok 2023 : 1.-€ pre kategóriu baby, 5.-€ pre kategórie 

Mikro ,Mini , Mili, Mladší žiaci a Starší žiaci  (viď. finančné náležitosti) 

12. Kategórie detskej ligy je pre rok 2023 vypísaná pre nasledovné kategórie : 

Baby – rok narodenia 2019 a mladší, Mikro – rok narodenia 2018 až 2017, Mili – rok narodenia 2016 

až 2015, Mini – rok narodenia 2014 až 2013, Mladší žiaci rok narodenia 2012 až 2011, Starší žiaci – rok 

narodenia 2010 až 2009.  

13Radenie pretekárov  na štarte podľa súťažného poriadku 

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. 1 

19. 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 tréner podpisom.  

 

V Kežmarku 12.02.2022 Jozef Potok koordinátor Detskej Ligy Adriána Babiča (DLAB) 
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