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Slovenský zväz cyklistiky, o. z. vyhlasuje výberové konanie na usporiadanie Spoločných
Majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike na rok 2019 v termíne 26.-30.6.2019
Hlavné úlohy:
Organizačne zabezpečiť usporiadanie Spoločných Majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike
(ďalej len MR) v roku 2019.
Požadované odborné schopnosti a predpoklady:
dôveryhodnosť, skúsenosti s organizovaním športových podujatí , vypracovať projekt na
uvedené podujatie.
Zoznam požadovaných dokladov:
- Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- Písomné čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti
- Písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- Zoznam organizovaných športových podujatí
- Vypracovaný projekt
- Písomný súhlas mesta s organizáciou podujatia
Doplňujúce informácie na účely výberového konania:
Cieľom usporiadania spoločných MR v cestnej cyklistike je zvýšenie počtu kvalitných jazdcov v
pelotóne a zaistenie väčšej vzájomnej športovnej konkurencie. Preteky sa budú konať v
nadväznosti na MS v kategóriách:
Časovka jednotlivcov: Elite, U23, Juniori, Ženy, Juniorky
Preteky s hromadným štartom: Muži Elite/U23
Preteky s hromadným štartom: Juniori
Preteky s hromadným štartom: Juniorky
Preteky s hromadným štartom: Ženy
Uskutočniť sa musia všetky disciplíny.
Organizačné zabezpečenie
Spoločné MR sa budú konať v roku 2019 v Slovenskej republike. Preteky budú usporiadané podľa
schválených pravidiel príslušnej národnej federácie a pravidiel UCI.
Pred MR usporiada organizátor na svoje náklady tlačovú konferenciu, na ktorú budú pozvaní
zástupcovia oboch zväzov a zástupcovia médií z oboch republík.
Ekonomicko-marketingové zabezpečenie
Majstrovský dres a medaile zabezpečí Slovenský zväz cyklistiky, o. z. pre slovenských pretekárov.
Majstrovský dres a medaile zabezpečí Český svaz cyklistiky pre českých pretekárov.
Kvety pre pretekárov zabezpečí organizátor pre obe federácie.
Umiestnenie reklám
Organizátor zabezpečí umiestnenie nasledujúcich billboardov a reklám:
a) na stupňoch víťazov budú obe logá národných cyklistických federácií – Slovenského
zväzu cyklistiky a Českého svazu cyklistiky;
b) na stupňoch víťazov budú rezervované 4 reklamné polia partnerskému zväzu (v roku 2019
to bude Český svaz cyklistiky), rozmer cca 100 cm x 50 cm, ktoré môže partnerský zväz
využiť. V prípade, ak o to nepožiada do 30 dní pred uskutočnením pretekov, vzdá sa týmto
nároku na 4 reklamné polia;
c) umiestnenie oboch log zväzov na cieľovej bráne;
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d) logo národných federácií zabezpečí každá federácia na svoje náklady;
e) výroba 4 reklamných polí partnerského zväzu bude zabezpečená na náklady žiadateľa
(ČSC)
f) Štartovné bude jednotné pre slovenských aj českých účastníkov v mene EUR alebo KČ
(podľa platného kurzu v deň pretekov), výšku štartovného odsúhlasia obe strany.
Zbor rozhodcov
Zbor rozhodcov vyhotoví výsledky jednotlivých pretekov v absolútnom poradí, osobitne výsledky
Majstrovstiev SR a zvlášť výsledky Majstrovstiev ČR pre potreby SZC a ČSC. Organizátor
zabezpečenie zaslanie výsledkov v e-mailovej podobe SZC, ČSC a UCI.
Delegácia rozhodcov
ČSC má právo požiadať o zaradenie 2 rozhodcov do zboru rozhodcov, ktorý zostavuje SZC za
podmienky, že partnerský zväz o to požiada najneskôr do 30. 4. 2019 a predloží menný zoznam
rozhodcov, ktorí by mali byť zaradení. V prípade, že sa niektorý z rozhodcov nebude môcť
zúčastniť pretekov, musí sa včas ospravedlniť a partnerský zväz môže na jeho miesto delegovať
iného rozhodcu.
Organizátor zabezpečí adekvátne ubytovanie a stravovanie pre rozhodcov z oboch federácií.
Náklady na dopravu hradí ČSC vo výške cestovného na autobus alebo vlak.
Športovo technické podmienky
SZC dodá ČSC propozície a rozpis pretekov minimálne 60 dní pred ich konaním a do 20 dní pred
konaním MR budú upresnené počty pretekárov a presný časový harmonogram.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. júna 2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum
elektronického doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Na adresu:
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Email:road@cyklistikaszc.sk, szc@cyklistikaszc.sk
Číslo výberového konania:
SZC 1/2018 – CC

