
PROSÍME VÁS DODRŽIAVAŤ
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PUMPPARK PETRŽALKA

SVOJÍM VSTUPOM ALEBO JAZDOU na cyklistickej dráhe s terénnymi vlnami (ďalej len „pumptrack“) každá 
osoba, resp. jej zákonný zástupca POTVRDZUJE, že sa v plnom rozsahu oboznámil/-a a súhlasí s nižšie uve-
denými povinnosťami a pravidlami jazdy na pumptracku.  Užívanie a prevádzka pumptracku podlieha okrem 
nižšie uvedeným podmienkam aj príslušným právnym predpisom a nariadeniam.

UPOZORNENIA – ČÍTAJTE PROSÍM POZORNE:

1.   Každá osoba na pumptrack vstupuje a pohybuje sa na pumptracku alebo v jeho blízkosti výlučne na vlastné 
  nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť, pričom za neplnoleté osoby zodpovedá v plnom rozsahu ich   
  zákonný zástupca. 

2.  Občianske združenie Pedál ani iná osoba poskytujúca súčinnosť pri výstavbe, údržbe alebo úprave
  pumptracku nezodpovedá za akékoľvek škody alebo inú ujmu vzniknutú v súvislosti s vstupom a pohybom
  osôb na pumptracku alebo v jeho blízkosti.

3.  Pumptrack je vhodný pre osoby všetkých vekových kategórií so zručnosťami jazdy na bicykli v teréne.
  Deti a mládež vo veku do 12 rokov alebo osoby s telesným postihnutím môžu na pumptracku jazdiť len v   
  sprievode dospelej osoby vykonávajúcej NEPRETRŽITÝ dozor nad ich pohybom. 

4.  Jazda alebo iný pohyb na pumptracku je povolený VÝLUČNE S  VHODNOU PRILBOU chrániacou hlavu.  
  Odporúčané sú aj ďalšie ochranné pomôcky, najmä rukavice a chrániče kolien, lakťov a chrbta, vhodné na
  jazdu. Pumptrack je určený pre cyklistov s vhodným typom bicykla (t.j. najmä freestyle, dirt, BMX, alebo trial 
  bicykle), freestylové kolobežky,  skateboardy a inline korčule, t.j. bezmotorové  zariadenia. Nevhodné sú 
  napr. bicykle s pomocnými kolesami, cestné bicykle, viacmiestne bicykle, plastové kolobežky alebo 
  skateboardy a pod..

5.  Jazda na pumptracku pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok alebo v inom stave so zníženou 
  schopnosťou koordinácie, telesnej pohyblivosti alebo so zníženou pozornosťou jazdca je prísne zakázaná. 
  Na pumptracku je zakázané fajčiť, požívať alkohol alebo omamné látky, manipulovať s ohňom alebo inými 
  nebezpečnými látkami, aleboakokoľvek inak ohrozovať zdravie a majetok.

6.  Stav pumptracku a jeho zjazdnosť (kvalita povrchu a jazdnej stopy, priečna či pozdĺžna pevnosť terénnych 
  vĺn a pod.) nie sú priebežne monitorované ani pravidelne udržiavané, preto je každý povinný pred jazdou 
  skontrolovať stav povrchu pumptracku.

7.  Jazda na pumptracku vo vlhkých alebo dlhodobo mokrých podmienkach, v mraze alebo v snehu je vo 
  zvýšenej miere nebezpečná, preto je každý povinný prispôsobiť pohyb a jazdu na pumptracku daným 
  podmienkam. Hrozí najmä slabšia priľnavosť kolies bicykla k terénu a zvýšené riziko pádu alebo kolízie 
  s inými osobami alebo predmetmi nachádzajúcimi sa na pumptracku alebo v jeho tesnej blízkosti. 
  V prípade nebezpečného stavu povrchu (napr. poľadovica) je jazda na pumptracku zakázaná.

8.  AKÉKOĽVEK ZÁSAHY do pumptracku, jeho opravy alebo úpravy bez súhlasu prevádzkovateľa sú prísne 
  zakázané. Jazda na akomkoľvek úseku pumptracku počas jeho uzávery (či už počas opráv, úpravy alebo 
  z iných dôvodov) je ZAKÁZANÁ.

PRAVIDLÁ JAZDY NA PUMPTRACKU:

1.   Pumptrack je JEDNOSMERNÝ. Súčasná jazda viacerých osôb v akejkoľvek časti pumptracku je možná len v 
  jednom a to šípkami vyznačenom primárnom smere. Šírka ani iné parametre pumptracku nie sú vhodné na 
  predbiehanie sa osôb jazdiacich na pumptracku súčasne. Jazdci sú povinný dodržiavať odstup minimálne 
  5 metrov.

2.   Na VSTUP a začiatok jazdy na pumptracku, ako aj na zastavenie či opustenie pumptracku sú určené presne 
  stanovené a označené miesta. 

3.  ZAČIATOK JAZDY na pumptracku sa uskutočňuje až po vhodnom upozornení a porozumení všetkých 
  osôb nachádzajúcich sa v tom čase na pumptracku alebo v jeho tesnej blízkosti.

4.  Zastavenie alebo otáčanie sa na akomkoľvek inom mieste pumptracku ako mieste na tom určenom 
  a to bez zreteľného upozornenia ďalších jazdcov je zakázané. 

5.  Pri akejkoľvek nehode, či páde, je každý jazdec povinný zastaviť a poskytnúť osobe dotknutej nehodou  
  POMOC.    

6.  Dráhy PumpParku Petržalka sú rozdelené na TRI ZÓNY:

 Zelená  Bambi line
  Zóna vhodná pre začiatočníkov a menej skúsených jazdcov. 
  V tejto zóne majú jazdu povolenú nasledujúce zariadenia: odrážadlo, bicykel, kolobežka, 
  skateboard, inline.

 Modrá  Dual line, Slučka, Jump line
  Zóna vhodná pre skúsenejších jazdcov. 
  V tejto zóne majú jazdu povolenú nasledujúce zariadenia: bicykel, kolobežka, skateboard, inline.   
  Prevádzkovateľ môže z bezpečnostných dôvodov obmedziť prednostné využívanie dráh v zóne 
  jednotlivými typmi zariadení ako aj počet jazdcov.

 Červená S-line, Pro line
  Zóna vhodná pre skúsených jazdcov. 
  V tejto zóne majú jazdu povolenú nasledujúce zariadenia: bicykel. 
  Prevádzkovateľ môže z bezpečnostných dôvodov obmedziť prednostné využívanie dráh v zóne, ako aj 
  počet jazdcov.

7.  ČASOVÉ OBMEDZENIE využívania dráh,
  obmedzenia povolených zariadení pre jednotlivé zóny zostávajú v platnosti: 
 - v čase do 15:00 hod je využívanie dráh bez obmedzení.
 - v čase od 15:00 hod do 18:00 hod prednostne jazdia bicykle a športové kluby
 - v čase od 18:00 hod je využívanie dráh bez obmedzení.
 - v prípade zavedenia rezervačného systému, ktorý bude umožňovať regulovať počet jazdcov v areáli, 
  bude vstup vo všetkých obdobiach dňa podmienený získaním rezervácie v systéme.

pumpovanie = jazdenie bez pedálovania
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