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Hory a mesto MTB City Dual Race  

Bratislava 2022 
 

1. ročník mestských MTB pretekov v centre Bratislavy    

Sprievodné podujatie Medzinárodného festivalu horských filmov 

a dobrodružstva Hory a mesto   

 

Na Hlavnom námestí v Bratislave budú postavené dve rovnobežné 

140 m dlhé trate, na ktorých budú súťažiť dvojice pretekárov a 

pretekárok. Na krátkej, no členitej a rôznorodej trati sa môžete 

tešiť na skoky, dropy a technické prejazdy na rýchlosť. 

 
Dátum a miesto konania pretekov 

14.5.2022  Hlavné nám. Bratislava 

 

Organizátor: Hory a mesto, o.z., Tamara Greksáková, 0903-465810, 

tamara@horyamesto.sk 

Stavba tratí: Michal Pokorný, 0907-197993, 

M.pokornypokorny@gmail.com 

Partneri podujatia ŠKODA AUTO Slovensko, Mesto Bratislava, 

Kubica Sport, Tatragoat Slovakia, LIDL, Powerlogy, Liptovar,  

Red Bull 

 

S podporou primátora Hlavného mesta Bratislava Matúša Valla 
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PROPOZÍCIE 
Hory a mesto MTB City Dual Race  

Bratislava 2022 
1.ročník mestských mtb pretekov v centre Bratislavy  

Dátum a miesto konania pretekov 

14.5.2022 (sobota), Hlavné nám. Bratislava 

Harmonogram  

 

10:00 - 12:00 Registrácia 

11:00 - 13:00 Tréningy podľa kategórií  

13:30 - 17:00 Kvalifikačné jazdy, vyraďovacie jazdy a finále  

 

Tréning začína od 11.00 hod. len  pre pretekárov s prideleným 

štartovým číslom podľa časového harmonogramu. 

Náročnosť tratí bude prispôsobená príslušnej vekovej kategórii 

a upravovaná tak, aby si zajazdili aj menej zdatní jazdci, ale 

do finále sa dostali tí najlepší.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať v 

prípade okolností, ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo 

zdravie a bezpečnosť účastníkov pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje 

na pretekoch na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nenesie 

zodpovednosť za žiadne škody. 

Po skončení finále pred záverečným vyhodnotením bude nasledovať 

exhibícia v bike triale a súťaž o najdlhší skok, ktorej sa môže 

na vlastné riziko zúčastniť každý biker. 

Systém pretekov: 

Z dvojice postupuje do ďalšieho kola vždy víťaz/víťazka hneď v 

prvej jazde a semifinále a finále sa jazdí na dve víťazné jazdy 

s výmenou trate. 
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Kategórie  

Deti do 15 rokov  

Juniori 16-18 rokov  

Juniorky 16-18 rokov  

Muži od 19 rokov  

Ženy od 19 rokov 

 

Každý jazdec obdrží na registrácii vlastné štartovné číslo, 

ktoré je neprenosné na iného jazdca. V prípade, že v danej 

kategórii nebudú viac ako 4 pretekári, kategórie sa zlúčia podľa 

uváženia organizátora.                                            

 

Štartovné  

Online registrácia Hory a mesto MTB City Dual Race Bratislava 

2022, 14.05.2022 : : my.race|result (raceresult.com) 

Online registrácia prebieha do 12.5.2022 do 24:00 hod. 

Deti a mládež  5 Eur  

Dospelí   10 Eur 

Registrácia na mieste: 

Deti a mládež  10 Eur 

Dospelí   15 Eur 

Štartovné bude hradené v hotovosti na mieste podujatia. 

Štartovné obsahuje: štartové číslo, prihlasovací a výsledkový 

servis, časomiera, technické a zdravotnícke zabezpečenie trate,  

balík občerstvenia pre pretekárov, administratíva podujatia, 

stavba a demontáž trate, ocenenie víťazov 

 

Zabezpečenie 

Prihlásenie, výsledkový servis, časomiera: Bike Racing Slovakia, 

Branislav Repiský, kontakty: mirisrep@gmail.com, 0903 560756 
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