
 

Kráľovské BajkoBranie 

MSR v MTB Endure 13.-14.7.2019 

 

... ide o all-mountain jazdenie. Hlavným cieľom disciplíny Enduro je univerzálny 
pretekový formát, ktorý je prístupný každému MTB cyklistovi a je zároveň dosť náročný aj pre 
profesionálov zvládajúcich rýchle jazdenie v náročných meraných rýchlostných skúškach. 
Enduro pretekári jazdia po trati zvyčajne v skupinách, čo umožňuje priniesť do celej akcie 
priateľské prostredie i spoločného súťaživého ducha. Pri Enduro pretekoch nie je stres a 
napätie, ktoré je obvyklé pri klasických pretekoch horských bicyklov, ale atmosféra viac 
podobná dobrému pocitu z dňa stráveného bicyklovaním na krásnych chodníčkoch, v 
úžastnej krajine s kamarátmi. Ale ten pravý pretekový „drive na krv“ vás pohltí po 
odštartovaní každého meraného úseku. 

 
Popis tratí: 
 
Kategória ELITE: 38km / 1650vm   
6x RS časový limit 6:30 
 
RS1 – Rasťodrom 
RS2 – Žiletka 
RS3 – KarbonKiller 
RS4 – Marková skratka (celá) 
RS5 – Letisko 
RS6 – Motorest 
 
Kategória HOBBY: 33km / 1400vm 
5x RS časový limit 6:30 
 
RS1 – Rasťodrom 
RS2 – Žiletka 
RS4 – Marková skratka (celá) 
RS5 – Letisko 
RS6 – Motorest 
 
Informácie o parametroch trate MSR 2019 na https://www.trailforks.com/region/bajkobranie/  sú 

informatívne. Presné parametre sú v popise tratí. 
 
Tréning: 
 
Oficiálny tréning je v sobotu 13.7.2019 od 9:00.  
 Shuttlovanie – vývozy autom počas tréningu sú dovolené len po cestách 
určených na verejnú dopravu. Shuttlovanie za zákazovými značkami budeme 
trestať okamžitou diskvalifikáciou.    
Návrat z RS1 – Rasťodrom.  

Z Dúbravy po ceste 3219 a 18 do sedla Branisko( chvala bohu) začiatok RS2   
Navrat z RS2 – Žiletka 
 Z cesty 3218 medzi obcami Korytné a Poľanovce, po ceste 3218 a 18 do sedla Branisko 
(Chvala Bohu) – chaty. Cieľ RS5. Pri chatách je možnosť parkovať.      

https://www.trailforks.com/region/bajkobranie/


Trate sú celosezónne používané traily, pri jazdení mimo oficiálneho tréningu vás prosíme 
o dodržiavanie všetkých pravidiel. Berte ohľad na všetkých ostatných ľudí užívajúcich si les.       
 
Prihlásenie a registrácia: 
 

Prihlásenie: https://www.mtbiker.sk/kalendar/2019/3290/3-kolo-slovensky-pohar-

enduro/registracia 

 Prihlásenie a registrácia na mieste je možná v 13.7.2019 v priestore štartu od 17:00-20:00. 

Poučenie pretekárov bude 13.7.2019 o 20:00 

Nie je možne sa prihlásiť a registrovať v deň pretekov 14.7.2019 
 
Ubytovanie a strava: 
  

Možnosť ubytovania, kempovania a stravy priamo v zázemí: http://motorestbranisko.sk/ 

Kontakt: +421 907 917 357 Štefan Palenčár 
 
Fair play 
 

Všetkým nám ide o hru – žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme 
ľubovoľne poškodili „spoluhráčov“. Pretekáme sa v horskej cyklistike, kde umenie je zvládať 
bicykel a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. 
Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. 
Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania a to hore aj dole kopcom. 
Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných 
pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a 
zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to! 
Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči iným pretekárom vedie k okamžitej 
diskvalifikácii. Takto nešportovo počínajúci si pretekár bude upozornený, prípadne až 
diskvalifikovaný. Skrátenie si trate vedie k okamžitej diskvalifikácii. 
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov 
prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným 
územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. 
 Shuttlovanie – vývozy autom počas tréningu sú dovolené len po cestách 
určených na verejnú dopravu. Shuttlovanie za zákazovými značkami budeme 
trestať okamžitou diskvalifikáciou. Autom sa môžete vrátiť z RS2 – žiletka, po 
sedlo Chvala Bohu – chaty(koniec RS5) a z RS1 – rasťodrom, po sedlo Chvala 
Bohu. 
                     Traily BajkoBrania už roky fungujú hlavne na dobrých vzťahoch 
s domácimi. Dobré vzťahy sa ťažko budujú a veľmi ľahko ničia. Preto vás 
všetkým prosíme o rešpektovanie pravidiel pri trénovaní a rovnako aj pri 
samotnom preteku.  
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