
 

 

PROPOZÍCIE 
  Cyklotúra „Cesta priateľstva“ 28. ročník   

27. mája 2017 

Najväčší európsky májový pelotón rekreačných cyklistov 

 

Organizátor:          
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy  
Junácka 4  
831 04  Bratislava 3  

 

Spoluorganizátor: 
Hlavné mesto SR Bratislava  
Bratislavský samosprávny kraj 
obec Nickelsdorf 
mesto Mosonmagyaróvár 
  

Termín:  27.5.2017 /sobota/ 
 

Štart : 9:30 – Námestie gen. M. R. Štefánika /Eurovea/ v Bratislave 
 

Trasa: Bratislava – Nickelsdorf – Mosonmagyaróvár – Lipót, spolu cca 75 km  
/s návratom do Bratislavy cca 110 km/ 

 
Podmienky účasti: 

 zaregistrovanie sa a uhradenie štartovného poplatku 
 dobrý zdravotný stav 
 identifikačný doklad na cestu do zahraničia 
 vlastný bicykel 
 deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode rodiča (zákonného zástupcu) 
 povinne použiť ochrannú prilbu, odporúčame použiť reflexný prvok   

   (v zmysle  cestného zákona a bezpečnosti účastníkov) 
 

Organizátor zabezpečuje úrazové poistenie, ktoré platí 27.5.2017 od 9:30 do 18:00. 
(nezabezpečuje majetkové poistenie a poistenie liečebných nákladov pri cestách do zahraničia) 

 
        Účastník svojim podpisom na „Prezenčnej  listine“ potvrdzuje, že sa zúčastňuje 
podujatia na vlastné nebezpečenstvo a prehlasuje, že bude dodržiavať rýchlosť a pokyny 
organizátora podujatia. 
 
Registrácia a štartovný poplatok:  
INTERNETOM: cez https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1105&lng=sk  
                          uvedením mena a adresy účastníka  
                          s uhradením štartovného poplatku do 22.5.2017  
Štartovný poplatok:  12 €  

10 € - deti do 15 rokov, dôchodcovia + ZŤP  
                                                    

OSOBNE:  27.5.2017 o 7:30 – 9:00 - Miesto štartu, Námestie arm. gen. M.R.Štefánika,  
                                 Eurovea - Bratislava  

Štartovný poplatok:  15 €   
   10 € - deti do 15 rokov, dôchodcovia + ZŤP 

 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1105&lng=sk


Spôsob úhrady štartovného poplatku:  
 platbou cez internet alebo bankovým prevodom  

s použitím nasledujúcich údajov:  
číslo účtu: SK 16 0900 0000 0050 2738 6137 
kód banky: GIBASKBX 
variabilný symbol: číslo vygenerované systémom 
špecifický symbol:270517 
konštantný symbol: 0308 
Do správy pre prijímateľa uveďte meno platiteľa !!! 

 
Štartové čísla si vyzdvihnú účastníci „registrovaní internetom“ dňa 27.5.2017 v čase 7:30 – 9:00 
na mieste štartu na námestí gen. M.R.Štefánika pri obchodnom centre Eurovea v Bratislave.  

 
Každý účastník si umiestni štartové číslo na viditeľné miesto 

 
Program: 
Podujatie prebieha ako organizovaná jazda pelotónu cyklistov v prihraničných oblastiach 
Slovenska, Rakúska a Maďarska so sprievodnými vozidlami - zdravotnou službou, servisom a 
občerstvením. Cyklisti s technickými alebo fyzickými problémami budú môcť využiť odvoz 
autobusom až do cieľa podujatia, termálneho kúpaliska v Lipóte. Za cyklistov mimo 
organizovaného pelotónu organizátor nezodpovedá.  
Pelotón bude odštartovaný na námestí gen. M.R.Štefánika v Bratislave. Pôjde cez starý hraničný 
prechod – Jarovce do rakúskej obce Nickelsdorf. Odtiaľ bude pelotón po prestávke pokračovať 
cez hraničný prechod Hegyeshalom  cez Mosonmagyaróvár, do  cieľa podujatia, termálneho 
kúpaliska v Lipóte. Tu bude čakať účastníkov občerstvenie, kultúrny program, losovanie 
šťastných čísel spomedzi všetkých štartovných čísel. 
 
Informácie:     
STaRZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava – tel. 02/44373477, www.starz.sk   

  
Časový harmonogram:     

  9:30   ŠTART - Eurovea v Bratislave 
10:00    Jarovce/Kittsee - starý hraničný prechod 
11:00  Nickelsdorf - príchod 
11:00 - 12:00  Nickelsdorf – občerstvenie, odchod 
12:15   Hegyeshalom - prechod hraníc 
13:00  Mosomagyaróvár - prejazd 
14:20   CIEĽ - Lipót – termálne kúpalisko 
15:00   Lipót - občerstvenie, tombola 
16:00   Individuálny odchod  

 
Doporučená trasa: Lipót-Darnózseli-Halászi-Mosonmagyaróvár-Bezenye-Rajka-Bratislava. 

 
 
 

Partneri:  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.starz.sk/

