Ustanovenia
pre 7. medzinárodný cyklistický zraz FSTU

1. Organizátori:
Komisia cyklistického turizmu FSTU
Komisia cyklistického turizmu okresu Ľvov FST
2. Spoluorganizátori:
Úrad mesta Truskavec
3. Organizačná komisia:
Predseda organizačného výboru

Mykola Ivanyk

Zást. predsedu organizačného výboru v otázkach programu zrazu

Roman Kovaľ

Zást. predsedu organizačného výboru v otázkach organizácie zraz

Taras Pachoľuk

Zást. predsedu organizačného výboru

Michal Račynskí (Poľsko)

Zást. predsedu organizačného výboru v otázkach cyklotrás

Oleg Osijčuk

Riaditeľ zrazu

Júlia Kardaš

4. Mediálna podpora:
„Truskavecký visnyk“, Mestský rozhlas
5. Ciele:
- popularizácia cyklistického turizmu ako formy aktívneho oddychu a zdravého spôsobu života
- výmena skúseností v organizácii cyklooddychu
- spoznanie histórii, kultúry, prírody, pamiatok architektúry, folklóru okresu Ľvov, popularizácia
turistických a kúpeľných možnosti miest Truskavec a Schidnyca a ich okolia
- naviazanie tesných kontaktov medzi cykloturistami rôznych regiónov Ukrajiny a iných krajín
- zdokonaľovanie športových zručností cykloturistov
6. Termín a miesto zrázu:
23. – 28.7.2019 v meste Truskavec, okres Ľvov. Základňa zrazu sa nachádza v Budynku škoľara
(Truskavec, ul. Stebnycká 12).
Ubytovanie účastníkov zrazu: vo vlastných stanoch v stanovom mestečku, v hoteloch Marko a Vizyt,
sanatóriu Dnipro-Beskyd. Stanové mestečko sa nachádza na teritóriu športového tábora Smerička

Drohobyčskej pedagogickej univerzity I. Franka (vedľa sanatória Konvalia, ul. Pomirecká 55).
V dispozícii sa nachádza miesto pre vatru zrázu, miesta na prípravu jedla na ohni, športová plocha
(minifutbal, volejbal), toalety, sprchy. Použitie elektrickej energie bude obmedzené (kanvice,
nabíjačky), okrem vlastných elektrospotrebičov.
7. Účastníci
Zrazu sa zúčastnia cykloturisti z Ukrajiny a iných štátov, ktorí reprezentujú turistické, športové,
mládežnícke organizácie, začiatočníkov a individuálnych záujemcov. Deti do 18 rokov sú pod
dozorom dospelých osôb.
8. Cyklotrasy
Cyklotrasy prechádzajú Drohobyčským, Skolivským, Sambirským, Stryjským, Turkivským okresom
Ľvivskoji oblasti. Každý deň budú ponúknuté na výber 2-3 cyklotrasy.
Trasy sa nachádzajú v predhorí Karpát, väčšinou v dolinách riek a horských prechodov. Výškové
rozdiely v medziach 500 m. Väčšina ciest je asfaltovaná. Niektoré cesty sú neupravené alebo lesné.
Intenzita dopravy na týchto cestách je minimálna. Podrobný opis trás dostanú všetky zúčastnení
v prvý deň zrazu.
9. Žiadosti o účasť
Formulár na meno predsedu organizačnej komisie – do 10.06.2019
Mykola Ivanyk
Ul. Mazepy, 6a/37
Truskavec , Ľvivská oblasť, Ukrajina, 82200
Email: ivanykmb@gmail.com
Platba: PrivatBanka, číslo karty predsedu org.komisie č. 4149 4991 1121 5065.
Platby zo zahraničia za organizáciu, stravu, ubytovanie adresovať vedúcim delegácií.
10. Účastnícke poplatky
- členovia klubov z cudziny a mládež do 18 rokov – 200 hrivní
- rodiny (rodičia + 1-2 detí) – 300 hr.
- iní účastníci – 300 hr.
11. Každý účastník dostane:
- odznak zrazu
- propagačné materiály
- mapy mesta Truskavec a Ľvivskoji oblasti

- schémy trás
- kartičku účastníka + číslo na bicykel
- Guľôčkové pero
- Odtlačok pečiatky zrazu
- Magnetku s emblémom zrazu
- osvedčenie o účasti
12. Suveníry s dodatočným príplatkom
- tričko – 150 hr.
- kúpeľný pohár -50 hr.
13. Ceny za ubytovanie a stravu
13.1 Ubytovanie – rezervácia hotelov do 1.6.2019
- hotel Marko (Truskavec, ul.Horodišče 1a), hotel Vizit (Truskavec, ul Drohobyčská 77), hotel Beskid,
izby (2 postele) + 2krát strava .................................................................................. 450 hr./osoba/deň
- stan ........................................................................................................................ 50 hr/osoba/deň
13.2 Strava
- raňajky + obed/večera ............................................................................................ 160 hr.
13.3 Exkurzia – nemenej ako 35 záujemcov
Autobusová exkurzia Kúpele Ľvivščiny ..................................................................... 300 hr/osoba
14. Povinnosti účastníkov zrazu
- osobné doklady
- včasná platba za služby a pobyt
- bicykel + kolesá vhodného dezénu
- nosiť identifikátor osoby + číslo bicykla
- dodržiavať pravidlá cestovného ruchu, protipožiarnej ochrany a ochrany prírody
- dodržiavať nočný pokoj – 23.00 – 6.00
- platné poistenie
- ochrana vlastných bicyklov
- dodržiavanie bezpečného intervalu 1,5-3 m medzi bicyklami, počas klesania – 15 m

- povinné nosenie prilby
15. Záverečné ustanovenia
- organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené účastníkom zrazu, za stratu alebo poškodenie
bicykla
- doprava na miesto zrazu je na náklady účastníka
- zodpovednosť za osobné veci
- individuálny výjazd na trasu
- mládež do 18 rokov v sprievode starších osôb
-na báze zrazu bude pracovať technický servis (platený)
- zraz sa uskutoční za každého počasia

