
Cestovanie DPMK 
23. 2. 2019 

Pokyny 
 

Zraz: 14:45 zastávka Námestie osloboditeľov pri hoteli Hilton, štart o 15:00. Kúpite si cestovné lístky 

v automate (môžete si zadovážiť aj skôr) a dostate záverečné pokyny 

Cieľ: Pivovar Hostinec (Hlavná 91 / 65 ). Cieľ bude otvorený 18:30 – 19:30. 

Časový limit: 15:00 – 19:00. Za každú začatú minútu po limite sa odrátava 1 bod. 

Štartovné: pre nedržiteľov mesačníkov denný lístok na MHD za 3,2 €. Každý si zakúpi sám. 

Povinná výbava: pero, podložka na písanie 

Odporúčaná výbava: mapa siete DPMK (10 čierno bielych kusov bude k dispozícii), zvýrazňovačka, 

cestovné poriadky, hladkacie telefóny, odev na beh, kniha na čítanie 

Pravidlá: 

 Vašou úlohou bude navštíviť vybrané zastávky DPMK v stanovenom časovom limite a zbierať 

body. 

 Zoznam zastávok a bodové ohodnotenie bude zverejnené v momente štartu. 

 Zastávky budú rozdelené do 2 sektrov (severný a južný). Musíte navštíviť minimálne jednu 

zastávku z oboch sektorov. V prípade nedodržania pravidla budete hodnotení až za 

pretekármi, ktorí toto pravidlo splnili. 

 Vyhráva pretekár s najvyšším počtom bodov. 

 Na vybranú zastávku sa musíte doviezť alebo odviezť autobusom a vystúpiť alebo nastúpiť do 

vozidla. Je zakázané na zastávke vystúpiť z autobusu a hneď do toho istého autobusu aj 

nastúpiť. Musíte počkať na ďalší autobus alebo odbehnúť po svojich. Je to dovolené jedine 

vtom prípade, že autobus točí kolečko a 2 x na svojej trase navštívi danú zastávku.  

 Medzi zastávkami sa môžete presúvať aj behom. Napr. je bodovaná zastávka Horný Bankov. 

Na zastávku sa vyveziem busom, pešo zbehnem do Čermeľa, sadnem na električku a 

pokračujem ďalej. Prípadne vybehnem hore a dolu sa zveziem busom. Obe varianty sú 

prípustné. 

Dopravné prostriedky: autobusy, električky, trolejbusy, ktoré sú v databáze DPMK a na ktoré sa 

vzťahuje zakúpený cestovný lístok, teda aj spoje RA. 

Protokol: budete hodnotení na základe vypracovaného protokolu, ktorý bude vyzerať nasledovne: 

Číslo linky Čas nástupu Miesto nástupu Čas výstupu Miesto výstupu 

12 15:15 Vodárenská 15:19 Podhradová 

beh 15:20 Pohradaová 15:31 Letecká 

14 15:38 Letecká 15:49 Dolný Bankov 

 

Bodované zastávky prosím krúžkujte! 

Každý pretekár dostane štvorčekový papier bez predtlačenej schémy. Vzor bude uvedený na papieri 

so zoznamom zastávok. Evidenciu robte prehľadne!!!!!!  

https://en.mapy.cz/s/3pbt3
https://www.dpmk.sk/sites/default/files/images/stories/cestovanie/linky%20MHD%20-%20denn%C3%A9_20161122.pdf

