
SINGLETRAIL  preteky Novoveská  Huta 
 

Organizátor:  Lesy mesta Spišská Nová Ves 

Spoluorganizátori: 
Mesto Spišská Nová Ves 
Centrum voľného času Spišská Nová Ves 

Dátum:  05-07-2021 (pondelok) 

Miesto:  Ihrisko v Novoveskej Hute 

Riaditeľ pretekov: Ing. Ján Novák 

Informácie:  

Trať:  
Ing. Samuel Prištiak   0905123426 
Ing. Jozef Ondič  0908 066 393 
Organizačné zabezpečenie: 
Mgr. Titus Benko 0917619499 

Ročník:  1 

Prehliadka trate s inštruktážou: 9.00-12.00 (Ing.Prištiak a Ing. Ondič) 

Občerstvenie: 12.00 – 13.00 

Prezentácia: 12.15 -12.50 

Otvorenie  a  štart  1. kola podľa kat. 13:00  

Štart 2. kola  Hneď po ukončení 1. kola 

Dĺžka trate:  350 m 

Hodnotenie  Hodnotí ja lepší čas z oboch kôl 
Prvá pomoc na trati Zabezpečená záchranárom 

Vyhlásenie výsledkov:  Po skončení preteku  
Ocenenie:  Prví traja v každej kategórii 

Kategórie: 

Dievčatá a chlapci do 8 rokov 
Dievčatá a chlapci od 8  do 11 rokov vrátane 
Dievčatá a chlapci od 12 do 15 rokov vrátane 
Dorastenky a dorastenci od 16 do 18 rokov 

Občerstvenie: 
Každý účastník má nárok na 1 porciu gulášu a 
vodu 

Upozornenie: 

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť 
/zákonného zástupcu. Pretekári nie sú poistení. Na 
mieste štartu odovzdá potvrdenia podpísané 
zákonným zástupcom dieťaťa: 
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, 
Informovaný súhlas a súhlas so spracovaním 
osobných údajov. 
Bez podpísaných dokumentov sa nemôže dieťa 
preteku zúčastniť. 
Každý účastník je povinný dodržiavať 
protiepidemiologické opatrenia. 



 

 

 

Prevádzkový poriadok 

 

1.       Vstup na Novoveské singletraily je na vlastnú zodpovednosť. 
2.       Jazdi iba po označených trailoch a v označenom smere. 
3.       Buď si vedomý svojich schopností a dbaj na svoju bezpečnosť   
           a bezpečnosť ostatných cyklistov. 
4.       Používaj prilbu, prípadne aj ďalšie vhodné ochranné pomôcky. 
5.       Buď ohľaduplný k prírode,zvieratám, rastlinám a iným návštevníkom lesa. 
6.       Neznečisťuj prírodu svojimi odpadkami ale vezmi ich domov. 
7.       Zastavuj na dobre viditeľných miestach aby si neblokoval ostatných  
           cyklistov a predišiel kolíziám. 
8.       Nenič prírodné či umelé prekážky. 
9.       Nemeň charakter a náročnosť trailov budovaním vlastných prekážok. 
10.     Zákaz vstupu na traily akýmkoľvek motorovým vozidlám. 

  

 


