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Súťažný poriadok  Slovenského pohára v dráhovej cyklistike 
na rok 2015 

 
I. Základné ustanovenia 

1. Súťažný poriadok Slovenského pohára v dráhovej cyklistike nadobúda 

platnosť dňom 1.4.2015. 

2. Podľa tohto súťažného poriadku sa súťaže Slovenského pohára v dráhovej 

cyklistike na rok 2015 riadia, organizujú a vyhodnocujú. 

3. Výklad tohto súťažného poriadku vykonáva výlučne Komisia dráhovej 

cyklistiky SZC a platí výhradne na pretekovo súťažné obdobie kalendárneho 

roka 2015. 

 

II. Kalendár pretekov 

1. Kalendár pretekov je zostavený na základe kalendára Českého zväzu 

cyklistiky (ČSC) v úzkej koordinácii s organizátormi jednotlivých častí pretekov 

2. Preteky zaradené do Slovenského pohára (ďalej SP) v dráhovej cyklistike na 

rok 2015 nahlásené v kalendári ČSC a sú záväzné. 

3. V prípade neuskutočnenia niektorých z uvedených pretekov organizátorom 

súťaže tzn. niektorej z častí SP, toto usporiadateľ nahlási prostredníctvom 

pracovníka SZC príslušným cyklistickým klubom a tiež bude zverejnený na 

internetovej stránke SZC. 

 

III. Vypisovanie a schvaľovanie rozpisov pretekov  

1. Uvedené preteky SP v dráhovej cyklistike sú riadne zaregistrované 

v kalendári súťaží ČSC. 

2. Rozpisy všetkých pretekov zaradených do SP budú po schválení príslušnou 

komisiou ČSC zverejnené najneskôr 1. mesiac pred ich konaním najneskôr 

však 14. dní pred termínom pretekov na internetovej stránke SZC. 

 

IV. Doklady pretekárov a vekové kategórie 

1. Dokladom, oprávňujúcim ku štartu na všetkých pretekoch SP na území 

Českej republiky je platná licencia SZC na rok 2015. 

2. Za dodržiavanie všetkých ustanovení o kontrole licencií zodpovedá hlavný 

rozhodca pretekov. 

3. Platná licencia SZC oprávňuje ku štartu na všetkých vypísaných súťažiach SP, 

organizovaných na území ČR. 
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V. Vekové kategórie 

1. Zaradenie pretekárov  do vekových kategórií je uvedené v Pravidlách 

cyklistiky. 

2. Tabuľka kategórií podľa ročníkov narodenia: 

 

3. Predčasný trvalý prechod do vyššej vekovej kategórii môže byť výnimočne 

povolený len telesne zdatným jedincom udeleným ŠTK SZC po súhlase lekára 

a rodičov pretekára. 

4. Ženy a juniorky štartujú spravidla v spoločnej kategórii. Ženám a juniorkám 

je povolené štartovať v kategórii kadetov, kadetkám v kategórii starších 

žiakov. Táto výnimka neplatí pri súťažiach majstrovstiev Slovenska. 

 

VI. Obmedzenie prevodov v kategórii mládeže 

1. V dráhovej cyklistike sú obmedzené prevody nasledovne: 

Kategória dráha (prevod) 

Mladší žiaci a žiačky 5,68  (48x18) 

Starší žiaci a žiačky 6,03  (48x17) 

Kadeti a kadetky 6,83  (48x15) 

Juniori a juniorky neobmedzené 

 

2. Pri spoločnom štarte dvoch kategórií je záväzný určený prevod vyššej 

kategórii. Toto ustanovenie neplatí, ak štartujú spoločne kategórie, ktoré 

majú samostatné hodnotenie výsledkov ( M-SR). 

3. Kontrolu vykonáva rozhodcovský zbor spravidla resp. náhodne vždy pred 

štartom, v danej disciplíne pri jednom otočení kľúk bicykla pretekára o 360 

stupňov. 

4. Porušenie predpisu obmedzeného prevodu, bude potrestaný v zmysle 

Pravidiel cyklistiky. 

 

 

 

 

rok Žiaci/žiačky Kadeti/kadetky Juniori/juniorky Muži do 23 Ženy 

2015 2001 - 02 1999 - 00 1997 - 98 1993 - 96 1996 + 

2016 2002 - 03 2000 - 01 1998 - 99 1994 - 97 1997 + 

2017 2003 - 04 2001 - 02 1999 - 00 1995 - 98 1998 + 
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VII. Disciplíny Slovenského pohára na dráhe a jeho hodnotenie 

1. Do hodnotenia Slovenského pohára v dráhovej cyklistike sú zaradené rôzne  

súťaže omniového charakteru, bodovacie preteky a klasické preteky disciplín 

Majstrovstiev Slovenska. 

2. Na rok 2015 boli pre Majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách 

vypísané tieto disciplíny: 

 Žiaci a kadetky: 

500 m s pevným štartom 

Šprint  

Stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 

Bodovacie preteky na 15 km – kadetky 10 km  (!) 

 Kadeti a juniorky 

500 m s pevným štartom 

Šprint 

Šprint družstiev  

Stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 

Bodovacie preteky na 20 km – kadetky 15 km (!) 

 Juniori 

1 km s pevným štartom 

Šprint družstiev 

Stíhacie preteky jednotlivcov na 3 km 

Bodovacie preteky jednotlivcov na 25 km 

 Ženy 

Omnium 

Bodovacie preteky jednotlivcov  

Scratch 

Keirin 

 U 23 muži/muži ELITE 

Omnium 

Bodovacie preteky jednotlivcov  

Scratch 

 

VIII. Prihlášky k pretekom 

1. Pretekár, ktorý chce štartovať na niektorých s pretekov SP je povinný sa 

v termíne uvedenom v rozpise pretekov riadne prihlásiť na adresu 

organizátora súťaže. 
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2. Prihlášku pretekára, ktorý spĺňa všetky podmienky k účasti je usporiadateľ 

povinný prijať a uviesť v zozname štartujúcich. Za riadnu prihlášku sa 

považuje uvedenie nasledujúcich údajov: 

a.) Meno a priezvisko pretekára 

b.) Kód UCI 

c.) Číslo licencie 

d.) Kategória 

e.) Klubová príslušnosť 

3. Pretekár, ktorý do daného termínu podal prihlášku k pretekom je povinný 

sa dostaviť k štartu. Ak mu k tomu zabránia vážne okolnosti, je povinný sa 

riadne ospravedlniť najneskôr do 3. dní pred štartom pretekov inak bude 

disciplinárne potrestaný. 

4. Na preteky Majstrovstiev Slovenska v dráhovej cyklistike sa prihlasujú 

pretekári písomne priamo na adresu Slovenského zväzu cyklistiky. 

 

IX. Bodové hodnotenie 

1. Slovenský pohár 

poradie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 každý 

body 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 1 

 

2. Majstrovstvá Slovenska 

poradie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 každý 

body 20 15 10 8 6 5 4 3 2 1 1 

 

3. Každému pretekárovi sa započítavajú všetky preteky na ktorých štartoval. 

Víťazom Slovenského pohára sa stáva pretekár, či pretekárka s najvyšším 

počtom získaných bodov. Pri rovnakom počte bodov v celkovom hodnotení 

rozhoduje lepšie umiestnenie na M-SR. 

4. Pokiaľ budú v jednotlivých pretekoch bodovať zahraničný pretekári, berú títo 

body a poradie na ďalších miestach sa neposunuje.  

5. Ak štartujú dievčatá spoločne s chlapcami, poradie chlapcov sa posúva. 

Dievčatá majú svoje poradie a svoje body podľa vyššie uvedenej tabuľky. 

 

 

V Bratislave  1. apríl 2015 


