
II. ročník 100 metrov bratislavských – preteky šliapacích autíčok pre materské školy Bratislava-Staré Mesto sa konajú v rámci pretekov 
500 km slovenských 2022.

Preteky šliapacích autíčok sú vyhlásené pre materské školy Bratislava-Staré Mesto s podporou pani starostky Zuzany Aufrichtovej.

Propozície 100 metrov bratislavských preteky šliapacích autíčok 2022

Termín: .......................................................................................................... 1. 7. 2022
Tréningové jazdy: 16:00
Štart pretekov: 17:00
Slávnostné vyhlásenie: 18:00

Miesto: ........................................................................................................... Hlavné mesto Bratislava-Staré Mesto
Štart: Hlavné námestie
Cieľ: Hviezdoslavovo námestie

Určenie: ........................................................................................................ Materské školy Bratislava-Staré Mesto
2 pretekári z každej MŠ

Propozície:

Materské školy pôsobiace na území Bratislava-Staré Mesto spadajúce pod zriaďovateľa Bratislava-Staré Mesto sa môžu zúčastniť 
na pretekoch šliapacích autíčok 100 metrov bratislavských 2022. Každá zo škôlok nominuje 2 jazdcov, aby reprezentovali škôlku pri 
pretekoch šliapacích autíčok. Škôlka nominuje/vyberie 2 pretekárov na základe ich uváženia vo vekovom rozmedzí 4 – 6 rokov (ne-
platí vždy pravidlo, čím starší, tým silnejší je aj rýchlejší). Pretekári budú reprezentovať škôlku (aj seba) na samotných pretekoch 100 
metrov bratislavských 2022. Trasa pretekov pôjde z Hlavného námestia (štart) na Hviezdoslavovo námestie (cieľ) po ulici Rybárska 
brána. Pretekár môže šliapacie autíčko poháňať len pedálmi na to určenými, to znamená šliapaním. Nie je prípustné, aby pretekár 
používal na pohyb šliapacieho autíčka odstrkovanie nohami o chodník, tlačenie a pomoc ostatných prizerajúcich. Na regulárnosť 
pretekov bude dohliadať usporiadateľ, ktorý si vyhradzuje právo akéhokoľvek pretekára vylúčiť. Pretekára sprevádza rodič/zákonný 
zástupca, účasť zástupcov škôlok nie je povinná.

Štart pretekov je na Hlavnom námestí. Po odštartovaní sa na trasu vydajú všetky vozidlá zaradené v danej rozjazde. Cieľ pretekov je 
na Hviezdoslavovom námestí, kde vyhráva ten pretekár, ktorý ako prvý prejde cieľovou páskou.

Trasa pretekov bude vyznačená a ohraničená. Bude prístupná len pre pretekárov, trénerov a realizačný tím. Na štarte aj v cieli bude 
zriadené „depo“ prístupné pre fanúšikov a škôlky.
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Pretekári absolvujú jednu tréningovú jazdu a následne štyri ostré jazdy. Z každej ostrej jazdy postupujú prví dvaja pretekári do 
finálovej jazdy, ktorá sa už pôjde o poháre. Prvý v cieli vyhráva preteky 100 metrov bratislavských a stáva sa absolútnym víťazom. 
Hodnotené je aj druhé a tretie miesto vo finálovej jazde (podľa poradia príjazdu pretekárov).

Víťaz celých pretekov vyhrá jedno šliapacie autíčko z limitovanej série ŠKODA MB 1000 – 500 km slovenských pre svoju škôlku a ďalšie 
hodnotné ceny. Samotný vodič/pretekár vyhrá hodnotné ceny a vozidlo ŠKODA ENYAQ iV na víkend pre svoju rodinu. Presný termín 
zapožičania vozidla ŠKODA ENYAQ iV bude dohodnutý s organizátorom pretekov 100 metrov bratislavských a partnerom Škoda Auto 
Slovensko. Hodnotné ceny získajú aj pretekári na druhom a treťom mieste. Každý z účastníkov pretekov získa diplom za účasť na II. 
ročníku pretekov 100 metrov bratislavských 2022.

Materská škola, ktorá bude mať záujem o účasť, respektíve dieťa v zastúpení rodičov/zákonných zástupcov sa prihlási najneskôr 
do 13. 5. 2022 na mailovej adrese – info@500km.sk na základe vyplneného formulára dostupného v škôlke. Prihlášku vyplní rodič/
zákonný zástupca.

Každej z prihlásených materských škôl bude v priebehu jarných a letných mesiacov, v spolupráci s radnicou Bratislava-Staré Mes-
to, zapožičané jedno šliapacie autíčko zo série ŠKODA MB 1000 – 500 km slovenských, aby mohla vybrať svojich reprezentantov/
pretekárov, ktorí sa zúčastnia na pretekoch 100 metrov bratislavských 2022. Zápožička bude realizovaná po dohode s vedením MŠ.

Šliapacie autíčka sú funkčné modely áut ŠKODA MB 1000 a jazda s týmto modelom je len na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú 
zodpovednosť. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a zranenia počas samotnej jazdy, tlačenia, hrania sa atď. 
s týmto modelom.

Preteky 100 metrov bratislavských sú súčasťou pretekov historických vozidiel 500 km slovenských 2022.


