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Prvý Diel

Všeobecné podmienky

§ 1 Zhoda s pravidlami UCI
15.0.001 Ak v Treťom a v Štvrtom Diele týchto pravidiel nie je upravené alebo
doplnené inak, Pravidlá SZC – Cyklistika pre všetkých sú v súlade so
všetkými článkami Pravidiel UCI Cycling for All, viď Diel Druhý - Pravidlá UCI
- (preklad) Časť 15. Cyklistika pre všetkých.
15.0.002 Pravidlá SZC Cyklistika pre všetkých sa uplatňujú na
zaradených do kalendára Slovenského Zväzu Cyklistiky.

podujatiach

15.0.003 V prípade, že podujatie je zaradené aj do Svetového alebo Kontinentálneho
kalendára UCI, platia iba Pravidlá UCI Cycling for All.
15.0.004 V prípade rozdielnosti medzi slovenským, anglickým a francúzskym textom,
platí text v jeho originálnej jazykovej mutácii, t.j. v anglickom alebo
francúzskom jazyku.
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Druhý Diel
ČASŤ 15
Kapitola I

Pravidlá UCI - (preklad)
CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 Účasť
15.1.001 Podujatí cyklistika pre všetkých sa môžu zúčastniť držitelia licencií cyklistika
pre všetkých, masters a juniori, v medziach špecifických pravidiel podujatia.
Minimálny vek pre účasť na každom type podujatí je stanovený národnou
federáciou organizátora, v súlade s platnými národnými pravidlami.
Vek pretekára sa určí ako rozdiel medzi rokom konania podujatia a rokom
pretekárovho narodenia.
(text upravený 26.06.07).

15.1.002 S výnimkou finále UWCT, účasť na podujatí je možná s jednodňovou
licenciou vydanou národnou federáciou organizátora, ktorá ju odovzdá
v čase prihlásenia.
Na licencii musí byť jasne stanovený dátum jej platnosti. Národná federácia
musí zabezpečiť, aby po celú dobu trvania licencie, držiteľ dennej licencie
mal prospech z rovnakého poistného krytia, ako je stanovené s ročnou
licenciou.
(text upravený 11.08.14)

15.1.003 Účasť osôb, ktoré nie sú držiteľmi licencie, je možná za podmienok
stanovených národnou federáciou usporiadateľa, najmä pokiaľ ide
o preukázanie sa lekárskym potvrdením na spôsobilosť vykonávania
cyklistického športu a dokladom o poistení.
15.1.004 Pretekár patriaci do UCI ProTeamu, UCI profesionálneho kontinentálneho
tímu alebo UCI kontinentálneho tímu, sa môže zúčastniť podujatia cyklistika
pre všetkých za podmienok stanovených v článku 2.2.008.
15.1.005 (N) Pretekár, ktorý je členom národného tímu, regionálneho tímu alebo
klubu, sa môže zúčastniť podujatia cyklistika pre všetkých za podmienok
stanovených národnou federáciou krajiny, kde sa podujatie koná.
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§ 2 Prihlášky a zodpovednosť účastníkov
15.1.006 P redbežná prihláška u organizátora je povinná. Organizátor pridelí
štartovacie číslo a/alebo číslo rámu každému účastníkovi.
15.1.007 Svojou prihláškou účastník potvrdzuje, že súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať
pravidlá UCI a národnej federácie, ako aj špecifické pravidlá podujatia.
Zároveň sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov a pokyny
bezpečnostných a záchranných služieb.
Každý účastník musí prijať riziká spojené so svojou účasťou, vrátane
zdravotných rizík, rizika pádov a kolízií a rizík týkajúcich sa cestnej dopravy a
zlých poveternostných podmienok.
Zdravie
15.1.008 Je zodpovednosťou každého cyklistu, aby sa pred účasťou na podujatí uistil,
že je v perfektnom zdravotnom stave a že je schopný fyzickej námahy
potrebnej na zdolanie podujatie, na ktoré sa prihlásil.
Organizátor môže požadovať od účastníkov písomné potvrdenie, v ktorom
potvrdia, že sú si vedomí rizík spojených s účasťou na podujatí a že sú plne
zodpovední za akékoľvek zdravotné problémy. Podľa pravidiel svojej
národnej federácie, môže tiež od každého účastníka požadovať lekárske
potvrdenie, že vykonávanie cyklistického športu mu nespôsobuje žiadne
vedľajšie účinky.
V žiadnom prípade UCI nemôže byť zodpovedná za nehody alebo zdravotné
problémov cyklistov spojené s účasťou na podujatí cyklistika pre všetkých.
Poistenie
15.1.009 Každý účastník sa musí vopred uistiť, a to najmä u svojej národnej
federácie, či má uzatvorené adekvátne úrazové poistenie a poistenie
zodpovednosti voči tretím osobám.
Správanie sa účastníkov
15.1.010 Účastníci musia vždy rešpektovať príslušné pravidlá cestnej premávky.
15.1.011 Účastníci budú demonštrovať náležitého športového ducha.
15.1.012 Účastníci sa musia správať spôsobom, ktorý rešpektuje životné prostredie.
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§ 3 Organizácia
Informácie pre účastníkov
15.1.013 Organizátor musí účastníkom zverejniť detailné informácie, ktoré zahŕňajú
nasledovné:
typ podujatia, špecifické pravidlá podujatia, detailný popis trate a popis
služieb.
Program pretekov – propozície
15.1.014 (N) Program pretekov – propozície musia obsahovať detaily o organizácií,
ale minimálne nasledovné:
 Úplný kontakt na organizátora
 Špecifické pravidlá podujatia
 Počet uskutočnených predchádzajúcich ročníkov podujatia
 Počet účastníkov v predchádzajúcom ročníku
 Počet očakávaných účastníkov a maximálny počet účastníkov
 Typ podujatia
 Podrobný popis trate(í), profil, dĺžka, občerstvenie, zóny prvej pomoci a
zóny technickej pomoci
 Popis poskytovaných služieb účastníkom.
Životné prostredie
15.1.015 Organizátor musí prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu životného
prostredia.
15.1.016 Organizátor musí obnoviť trať a jej okolie do pôvodného stavu ihneď po
skončení podujatia.
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Kapitola II

CYKLISTICKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA

§ 1 Trať a bezpečnosť
Značenie trate
15.2.001 Trať musí byť jasne označená pomocou šípok a značiek, a podľa pokynov
traťových komisárov.
15.2.002 Tam, kde na podujatí sa používa viac tratí, tieto musia byť jasne označené.
Miesta, ktoré budú deliť trať na rôzne smery, musia byť označené najmenej
500 metrov vopred.
15.2.003 Usporiadateľ musí v dostatočnom predstihu jasne vyznačiť všetky zóny,
ktoré predstavujú mimoriadne riziko (nebezpečné zákruty v zjazdoch,
zlé povrchy vozoviek, práce na ceste, atď.).
15.2.004 Na úpätí obzvlášť náročných stúpaní alebo horských priesmykov musí byť
umiestnená tabuľa, ktorá uvádza priemerný a maximálny sklon, celkové
prevýšenie, vzdialenosť na vrchol a maximálnu nadmorskú výšku.
15.2.005 Značenie musí byť po podujatí okamžite odstránené.
Maršali
15.2.006 Organizátor musí prijať dostatočný počet maršálov, aby zabezpečil
bezpečnosť účastníkov a pre riadenie dopravy.
V prípade potreby, do tímu budú zaradení aj motorizovaní maršali.
Maršali musia byť umiestnení aspoň na všetkých veľkých križovatkách, kde
účastníci nemajú prednosť v jazde podľa obvyklých pravidiel cestnej
premávky.
15.2.007 Maršali musia byť ľahko identifikovateľní rozlišujúcim označením alebo
uniformou.
15.2.008 Maršali musia byť vybavení vlajkou a/alebo píšťalkou.
15.2.009 Maršali musia byť jasne informovaní o svojej úlohe a musí im byť
poskytnutý zoznam núdzových kontaktov.
Sprievodné vozidlá
15.2.010 Oficiálne vozidlá organizátorov musia byť označené rozlišujúcim označením.
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15.2.011 K dispozícii bude aspoň sprievodné úvodné vozidlo a zberné vozidlo. Počet
sprievodných vozidiel bude primeraný počtu účastníkov.
15.2.012 Osobné sprievodné vozidlá sú zakázané. Ak to bude nutné, účastník bude
organizátorom diskvalifikovaný.

§ 2 Prvá pomoc
15.2.013 Bez toho, aby boli dotknuté platné právne, administratívne a regulačné
požiadavky, organizátor musí zabezpečiť zónu prvej pomoci a ak je
potrebné, aj ďalšie zóny prvej pomoci podľa dĺžky a usporiadania trate.
Minimálne jeden lekár a dostatočné množstvo kvalifikovaného zdravotného
personálu musia byť pripravení rýchlo
zasiahnuť, kedykoľvek a na
akomkoľvek mieste trate.
15.2.014 Členovia služieb prvej pomoci, podľa dĺžky a usporiadania trate, musia byť
rozmiestnení v pevných zónach alebo v mobilných jednotkách.
15.2.015 Zóna prvej pomoci musí byť ľahko identifikovateľná a musí sa nachádzať
v blízkosti cieľovej pásky.
15.2.016 Členovia služby prvej pomoci musia byť ľahko identifikovateľní rozlišujúcim
označením alebo uniformou, ktorú iba oni môžu nosiť.
15.2.017 Členovia služby prvej pomoci musia byť rozmiestnení na podstatných
miesta trate.
15.2.018 Organizátor musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby umožnil ošetrenie
a rýchlu evakuáciu zranených z každého miest trate.
15.2.019 Informačná schôdzka so zodpovednou osobou organizácie, s vedúcim
služieb prvej pomoci a maršalmi sa uskutoční pred začatím podujatia.

§ 3 Občerstvenie
15.2.020 Občerstvovacie zóny musia byť uvážlivo rozmiestnené na trati. Ich počet má
byť primeraný dĺžke podujatia.
15.2.021 Občerstvovacie zóny musia byť označené. Tabuľa musí označovať
prítomnosť ďalšej občerstvovacej zóny najmenej 500 metrov vopred.
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15.2.022 Občerstvovacie zóny musia byť dostatočne vzdialené od cesty, aby nebránili
premávke a zároveň bolo umožnené ostatným účastníkom prejsť bez
zastavenia.
15.2.023 Občerstvovacie zóny musia byť dostatočne veľké, aby mohli prijať značné
množstvo účastníkov.

§ 4 Komunikácie
15.2.024 Vhodný komunikačný systém bude potrebné nastaviť medzi členov
organizačného tímu, bezpečnosťou a služby prvej pomoci.

§ 5 Technická pomoc
15.2.025 Bude poskytovaná služba mechanickej pomoci.

§ 6 Meranie času a výsledky
15.2.026 (N) Pre kategórie mužov a žien ako aj vekových skupín, na spracovanie
výsledkov musí byť použité meranie času. Ďalšie kategórie môžu byť
povolené (klub, atď.).
15.2.027 Peňažné ceny sú zakázané.
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Kapitola III

UCI GOLDEN BIKE SERIES

15.3.001 Seriál UCI Golden Bike a všetky práva s ňou spojené sú výhradným
vlastníctvom UCI.
Podujatia
15.3.002 Seriál UCI Golden Bike sa skladá z cestných podujatí vybraných výhradne
z podujatí zaradených v kalendári UCI Cyklistika pre všetkých. Podujatia
seriálu UCI Golden Bike nesmú byť súčasťou alebo akokoľvek inak spojené
s iným medzinárodným seriálom.
(text upravený 1.10.10).

Ochrana dátumu
15.3.003 Môže byť len jedno podujatia UCI Golden Bike počas víkendu.
15.3.004 Národná federácia nesmie prihlásiť do medzinárodného kalendára iné
podujatie cyklistika pre všetkých, ktoré by sa konalo počas rovnakého
víkendu ako je podujatie UCI Golden Bike.
Použitie ochrannej známky UCI Golden Bike
15.3.005 Právo používať túto značku udeľuje organizátorovi UCI, za podmienok
stanovených v tejto časti a v platnej praktickej príručke na organizovanie
podujatí UCI Golden Bike.
Zaradenie do seriálu
15.3.006 Zaradenie do seriálu znamená, že organizátor súhlasí s praktickou príručkou
na organizovanie podujatí UCI Golden Bike a že sa zaväzuje usporiadať
podujatie v súlade s pravidlami UCI a ďalšími platnými predpismi.
15.3.007 Komisia UCI Cyklistika pre všetkých rozhodne o tom, či zaradí podujatie
kandidáta do Seriálu UCI Golden Bike. Na tento účel bude brať do úvahy
hodnotenie vypracované delegátom UCI.
Praktická príručka UCI Golden Bike
15.3.008 Praktická príručka UCI Golden Bike stanovuje podmienky pre zaradenie
do seriálu a špecifické pravidlá seriálu.
Vyhodnotenie podujatí
15.3.009 Za účelom kontroly kvality, UCI musí na každé podujatie delegovať
medzinárodného rozhodcu.

SK0116_01

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

11/26

PRAVIDLÁ SZC
Kapitola IV

MASTERS (CESTA)

§ 1 Účasť na pretekoch v kalendári UCI masters
15.4.001 Pretekár vo veku 30 rokov alebo vyššom, ktorý je držiteľom licencie masters
sa smie zúčastniť podujatí zaradených do kalendára UCI masters s týmito
výnimkami:
A. Akýkoľvek pretekár, ktorý v priebehu terajšieho roka bol členom tímu
registrovaného UCI.
B. Akýkoľvek pretekár, ktorý sa v priebehu terajšieho roka zúčastnil
majstrovstiev sveta, olympijských hier, kontinentálnych majstrovstiev
alebo hier, regionálnych hier, Commonwealth hier, alebo Svetového
pohára, iných než podujatí pre masters.
C. Akýkoľvek pretekár, ktorý sa v priebehu terajšieho roka zúčastnil
podujatí zaradených do medzinárodného kalendára UCI, iných než
podujatí zaradených do kalendára masters.
(text upravený 26.06.07; 1.10.10).

15.4.002 Pretekári sa môžu zúčastniť pretekov masters zaradených v kalendári UCI
s dočasnou alebo jednodňovou licenciou vydanou ich národnou federáciou.
(text upravený 1.10.10).

15.4.003 Licencia musí jasne stanoviť začiatok a koniec jej doby platnosti. Národná
federácia musí zabezpečiť, aby držiteľ dočasnej alebo jednodňovej licencie
mal prospech, po dobu jej trvania, z rovnakého poistného krytia
a rovnakých benefitov, ako je stanovené s ročnou licenciou.

§ 2 Preteky
15.4.004 Organizácia cestných pretekoch pre kategóriu masters sa riadi podľa
Časti 2 - Cesta, s výnimkou nižšie uvedených ustanovení:
Jednodňové preteky
15.4.005 Maximálne vzdialenosti sú určené nasledovne:
Vekové
kategórie

MM
WM
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30-34

35-39

40-44

120 – 160 km
80 – 120 km

45-49

50-54

55-59

60-64

80 – 100 km

65-69

70-74

40 – 80 km

40 – 80 km

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

75+
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Časovka jednotlivcov
15.4.006 Maximálne vzdialenosti sú určené nasledovne:
Vekové
kategórie

30-34

35-39

40-44

MM

40 km

WM

30 km

SK0116_01

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

30 km

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

70-74

75+

20 km
20 km
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Kapitola V

UCI WORLD CYCLING TOUR (UWCT)

§ 1 UWCT Všeobecné Ustanovenia
15.5.001 UCI World Cycling Tour (UWCT) a všetky práva s ňou spojené sú výhradným
vlastníctvom UCI.
Podujatia
15.5.002 UCI World Cycling Tour (UWCT) sa skladá z cestných pretekov Cyklistika pre
všetkých.
UWCT Finále (predtým nazývané Cestné Masters Majstrovstvá Sveta) sú
poslednými pretekmi seriálu UWCT, na ktorých sa môžu zúčastniť
kvalifikovaní pretekári.
15.5.003 Organizovanie pretekov UWCT sa riadi podľa Časti 2 - Cesta, s výnimkou
článku 15.5.004.
15.5.004 Vekové kategórie sú určené nasledovne:
Veková kategória:
19 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 -69

70+

(text upravený 11.08.14).

Exkluzivita
15.5.005 Cyklistické preteky seriálu UWCT nesmú byť súčasťou alebo akokoľvek inak
spojené s iným medzinárodným seriálom.
Ochrana dátumu
15.5.006 Dátum pretekov UWCT musí byť odsúhlasený UCI. Iba jedno podujatia
UWCT sa môže konať počas toho istého víkendu
Použitie loga UCI World Cycling Tour
15.5.007 Právo používať značku UWCT udeľuje organizátorovi UCI, za podmienok
stanovených v tejto časti a v platnej príručke na organizovanie UWCT.
Zaradenie do seriálu
15.5.008 Zaradenie do seriálu znamená, že organizátor súhlasí s organizačnou
príručkou pre UWCT a že sa zaväzuje usporiadať preteky v súlade
s pravidlami UCI a ďalšími platnými predpismi.
Organizačná príručka UWCT
15.5.009 Organizačná príručka UWCT stanovuje podmienky pre zaradenie
do seriálu a špecifické pravidlá seriálu. Preteky UWCT (vrátane Finále), sa
okrem iného, riadia pravidlami Cyklistika pre všetkých.
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Kvalifikácia na finále UWCT
15.5.010 Na každých pretekoch UWCT, prvých 25% pretekárov vo výsledkoch
v každej vekovej kategórii, získa právo zúčastniť sa finále UWCT, minimálne
tri práva na účasť pre vekovú kategóriu.
(text upravený 1.07.11; 1.10.11).

§ 2 UWCT finále
15.5.011 Štartovacie číslo bude vydané len na základe predloženia platnej cyklistickej
licencie pre príslušný rok (vrátane licencie masters), v súlade s pravidlami
pretekov.
15.5.012 Pretekári, ktorí sa zúčastňujú finále UWCT reprezentujú svoju krajinu, ale
môžu nosiť oblečenie podľa vlastného výberu.
15.5.013 Všetky podrobnosti špecifické pre UWCT finále možno získať priamo od
organizátora alebo na internetových stránkach UCI.
15.5.014 Majstrovstvách sú obvykle organizované vo
po 5 rokoch: 19-34, 35-39, 40 do 44, atď.

vekových kategóriách

V závislosti od počtu účastníkov v jednej vekovej kategórii, kategória môže
byť rozdelená do vekových kategórií po menej ako po 5 rokov, alebo
zoskupená so susednou vekovou kategóriou, v takom prípade budú
vyhotovené iba jedny celkové výsledky.
(text upravený 11.08.14)

15.5.015 Nebudú sa konať žiadne preteky pre ktorúkoľvek vekovú kategóriu, pokiaľ
na štarte nebude 6 pretekárov. Avšak, vždy budú musieť byť aspoň
2 vekové kategórie pre každé preteky.
15.5.016 Štart finále UWCT bude organizovaný nasledovne:
 Úradujúci majstri sveta a kontinentov a víťazi pretekov UWCT v
príslušnom roku;
 Pretekári z kvalifikácie UWCT;
 Oneskorený štart pre masové preteky.
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Tretí Diel

DOPLNOK ustanovení SZC
k Pravidlám UCI

Časť 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH
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Štvrtý Diel

Slovenský pohár MASTERS
MERIDA Road cup

§ 1 Kalendár pretekov
15.6.001 Organizovanie pretekov Slovenský pohár MASTERS MERIDA Road cup
(MRC) sa riadi podľa Časti 1 – Všeobecné ustanovenia Cyklistiky,
Časti 2 – Cesta a Organizačnými pokynmi CPV, s výnimkou nižšie uvedených
ustanovení.
15.6.002 O zaradenie pretekov do kalendára SP Masters príslušného roka môžu
požiadať organizátori oddiely/kluby do konca mesiaca December minulého
roka – formulárom, ktorý je zverejnený na webových stránkach SZC.
Prihlášky treba zaslať emailom na adresu zástupcu odvetvia Cyklistika pre
všetkých vo VV SZC. Preteky zaradené do kalendára pretekov SP MRC
zaväzujú organizátora pretekov dodržiavať pravidlá UCI, SZC a ustanovenia
uvedené v tomto Dieli.
15.6.003 Obzvlášť treba dbať na bezpečnosť pretekárov, čo znamená vyžiadať od
príslušných úradov štátnej správy povolenie uskutočniť predmetné
podujatie, zabezpečiť súčinnosť s Policajným zborom SR, zdravotnú
a usporiadateľskú službu.
15.6.004 Pretekári musia dodržiavať ustanovenia cestného zákona. Pri otvorenej
cestnej premávke, pretekári na pretekoch majú povinnosť jazdiť v pravo.
Jazda v protismere nie je povolená. Okrem sankcií podľa Disciplinárneho
poriadku SZC, pretekár za jazdu v protismere bude diskvalifikovaný.
15.6.005 V prípade porušenia pravidiel UCI, SZC a rozpisu pretekov, je možný postup
iba podľa Disciplinárneho poriadku SZC.

§ 2 Podmienka účasti
15.6.006 Pretekov Slovenského pohára MERIDA ROAD CUP sa môžu zúčastniť
držitelia platnej licencie SZC, ktorí sú držitelia štartového čísla MRC.
Štartové číslo oddiel, klub pretekárovi na jeho požiadanie zabezpečí OZ
Cyklistika Masters.
15.6.007 Pretekárom tímov registrovaných UCI v kategórii U 23 (Muži A – U 23), štart
je povolený.
Pretekárom tímov registrovaných UCI v kategórii Elite (Muži A - Elite), štart
nie je povolený.
15.6.008 Pretekári môžu dobrovoľne štartovať v kategórii nižšej, ako je ich veková
kategória, tzv. „omladenie“ o jednu kategóriu. Licencia UCI vydaná SZC im
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bude vydaná v zmysle pravidiel UCI, ale „omladenie“ tzn. rozhodnutie
štartovať v nižšej kategórii Masters počas príslušnej sezóny musia pretekári,
alebo klub nahlásiť pri objednávaní štartových čísiel predajcovi, ktorý ho
zaradí do štartovnej listiny v príslušnej nižšej kategórii. Títo pretekári pri
účasti na medzinárodných pretekoch štartujú v kategóriách UCI podľa
svojho roku narodenia.
15.6.009 Predajca štartových čísiel aktuálne štartovné listiny zašle spracovateľovi
výsledkov a vždy pred príslušnými pretekmi tiež organizátorovi a
nominovanému hlavnému rozhodcovi.
15.6.010 Po dohode s VV SZC na pretekoch Masters, Juniori môžu štartovať s
kategóriou Muži B. Títo pretekári používajú v pretekoch Masters štartové
čísla, ktoré majú pridelené pre kategóriu Kadetov resp. Juniorov.
15.6.011 Podmienkou štartu Juniorov je registrácia u organizátora príslušného kola
SP Masters a zaplatenie štartovného.
15.6.012 Juniori nezískavajú body do SP Masters. Prvým trom pretekárom prináležia
ceny bez ohľadu na umiestnenie v spoločnej kategórii.
15.6.013 Kategória Ženy Elite štartuje spolu s kategórou Masters C, Ženy
MastersA štartujú spolu s kategóriou Masters D, ženy Masters B štartujú
spolu s kategóriou Masters E podľa podmienok uvedených v tomto Štvrtom
dieli.
V seriáli pretekov MRC kategória Kadetov neštartuje

§ 3 Kategórie
15.6.014 Vek pretekára sa určí ako rozdiel medzi rokom konania podujatia a rokom
narodenia pretekára.
15.6.015 Kategórie Slovenského pohára MERIDA ROAD CUP sú určené nasledovne:
Muži
Vekové
kategórie

A
M 30

B
M 40

C
M 50

D
M 60

E
M 65

F
M 70

G
M 75 +

Vek

30-39

40-49

50-59

60-64

65-69

70-74

75+

Muži A
U 23

Muži B

19 - 22

19+

Ženy
Vekové
kategórie
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§ 4 Organizácia pretekov
Nominácie rozhodcov
15.6.016 Nominovanie rozhodcov na preteky SP Masters určí komisia rozhodcov SZC.
Usporiadateľ pretekov
15.6.017 Každý usporiadateľ pretekov zašle propozície na konzultáciu a schválenie
minimálne 21 dní pred pretekmi predsedovi ŠTK Cyklistika pre všetkých.
Následne, propozície budú
www.cyklistikaszc.sk.

zverejnené na internetovej stránke SZC

15.6.018 Presunutie začiatku pretekov „ dopredu“ ( skorší štart ) oproti propozíciám
je zakázaný. Neskorší štart z technicko – organizačných dôvodov je možný
po dohode organizátora a hlavného rozhodcu.

§5

Štartové čísla

15.6.019 Cena členského poplatku (členský príspevok + štartové číslo) je
stanovené vo Finančných náležitostiach SZC . V rámci členského poplatku
bude pre všetkých majiteľov štartového čísla SZC-CPV zabezpečené:
 úrazové poistenie:
• trvalé následky úrazom, rok po úraze,
• smrť následkom úrazu
 poskytnutá dotácia organizátorom pohárových pretekov masters
podľa Finančných záväzkoch členov SZC;
 zakúpenie pohárov pre záverečné vyhodnotenie súťaže jednotlivcov
v každej kategórii , TOP TEN súťaže a pre klubovú súťaž.
15.6.020 Štartové čísla sú platné jednu sezónu. Čísla sa budú predávať aj v mieste
štartu pretekov prostredníctvom OZ Cyklistika Masters na prvých štyroch
kolách MRC, po predložení licencie SZC. Ženám Elite budú pridelené
štartové čísla v kategórii C, s ktorou štartujú.
15.6.021 Štartové čísla sa objednávajú emailom na adresu zástupcu odvetvia
Cyklistika pre všetkých vo VV SZC. Začiatok a pokyny ku predaju budú
oznámené na stránke www.cyklistikaszc.sk, v časti Cyklistika pre všetkých.
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15.6.022 Štartové čísla pre kategórie budú vydávané nasledovne:
Kategória

Štartovacie čísla

Muži B

201 – 275

Masters A

301 – 355

Masters B

401 – 455

Masters C + ŽE

501 – 575

Masters D + ŽA

601 – 620

Masters E + ŽB

701 – 720

Masters F

801 – 815

Masters G

901+

V prípade organizovania kategórie HOBBY, organizátor pre túto kategóriu
musí zabezpečiť vlastné štartové čísla.

§ 6 Prihlášky
15.6.023 Prihlášky k účasti na pretekoch treba zaslať elektronickou poštou na adresu
organizátora, alebo osobne sa zaregistrovať v deň štartu podľa propozícii
organizátora pretekov - najneskôr však
45 minút pred štartom prvej
kategórie.
15.6.024 Na vybrané preteky s elektronickou časomierou, uvedené v Organizačných
pokynoch CPV, pretekár je povinný sa zaregistrovať elektronicky(mailom)
najneskôr vo štvrtok do 18.00 hod. pred víkendom, v ktorom sa preteky
uskutočnia, na mailovú adresu organizátora a správca časomiery.

§ 7 Štartovné
15.6.025 m a x im á ln a vý šk a 10 Eur Muži B, Masters A, Masters B, Masters C,
Masters D, maximálna výška 5 Eur Masters E, F, G, Ženy Masters A,B, Ženy
Elite, maximálna výška 2 Eurá Juniori
15.6.026 Nižšia hodnota štartovného je v kompetencii organizátora pretekov.
15.6.027 Pretekári bez zakúpeného štartového čísla (aj zahraniční) môžu štartovať iba
v kategórii verejné preteky, pokiaľ ich organizátor vypíše a do rebríčka SP
Masters body nezískavajú.
15.6.028 Pretekári bez zakúpeného štartového čísla nemôžu štartovať na M SR.
15.6.029 M SR pre pretekárov kategórie muži B v rámci kalendára pretekov Masters
sa nevypisuje. V termíne M SR masters kategórie muži B a Ženy Elite majú
Slovenský pohár MRC.
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15.6.030 Muži B získavajú body z M SR vypísaných pre kategóriu Elite. Získané body
sa im započítajú do SP Masters. Kategória Elite sa nerozdeľuje na kategóriu
muži B a U 23. Toto pravidlo platí aj pre kategóriu Ženy Elite

§ 8 Odporúčaná dĺžka cestných pretekov
15.6.031 Odporúčaná dĺžka cestných pretekov je určená nasledovne:
Kategória

Počet kilometrov

A (M 30)

90 – 120 km

B (M 40)

80 –110 km

C (M 50) + Ženy Elite

60 – 85 km

D (M 60) + Ženy Masters A

50 – 70 km

E (M 65) + Ženy Masters B

40 – 60 km

F (M70)

30 – 50 km

G 75+

30 – 50 km

Muži B + Juniori

90 – 150 km

Časovka jednotlivcov

15 – 30 km

Časovka dvojíc

25 – 35 km

Časovka trojíc

35 – 45 km

§ 9 Štart kategórií
15.6.032 V pretekoch SP masters štartujú kategórie minimálne v tomto zoskupení:
MužiB+Ju
niori
 Masters A + Masters B
 Masters C + Ženy Elite
 Masters D + Ženy Masters A , Masters E + Ženy
Masters B, Masters F, Masters G
Ak bude v kat. Muži B, Masters A, Mastres B menej ako
10 pretekárov v jednej z týchto kategórií, štartujú
kategórie Muži B, Masters A, Masters B spoločne.
Usporiadateľ pretekov však môže rozdeliť štart aj na viac skupín,
ak bude v niektorej kategórii viac ako 30 pretekárov
Na základe počtu štartujúcich v kat. D+E+F+G ( v súčte pod 10 pretekárov
), štartuje skupina D,E,F,G s kategóriou C+ Ženy ELITE
Odporučený odstup medzi skupinami je 5 min.
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15.6.033 S predchádzajúcim súhlasom SR OZ SZC – CPV, organizátor môže rozhodnúť
o spoločnom štarte všetkých kategórií.
15.6.034 Na Majstrovstvách
samostatne.

Slovenskej

republiky

štartuje

každá

kategória

V prípade nízkeho počtu štartujúcich, usporiadateľ v spolupráci s hlavným
rozhodcom môžu rozhodnúť o zlúčení niektorých kategórií.

§ 10 Štartové listiny
15.6.035 Pred prvým kolom MRC člen komisie SZC – Cyklistika pre všetkých spracuje
štartové listiny, ktoré mailom pošle usporiadateľovi pretekov, hlavnému
rozhodcovi , štartové listin&y sap red každým kolom aktualizujú.
15.6.036 Člen komisie SZC – Cyklistika pre všetkých, zodpovedný za predaj
štartových čísiel a aktualizáciu štartových listín. odošle mailom aktuálne
štartové listiny usporiadateľovi príslušného kola pretekov, predsedovi
komisie rozhodcov a nominovanému hlavnému rozhodcovi.
15.6.037 Podpísané štartové listiny ostávajú vo vlastníctve usporiadateľa pretekov.

§ 11 Dresy
15.6.038 Nosenie dresov na pretekoch zaradených do Slovenského pohára Masters
sa riadi podľa:
A. Časti 1 – Všeobecné ustanovenia Cyklistiky SZC, Druhý Diel, Kapitola III,
Sekcia 3: Športový úbor, najmä:
 Národné dresy: články 1.3.056 - 1.3.059
 Majstrovské dresy: články 1.3.068 - 1.3.069
B. Pretekári môžu súťažiť v klubových alebo iných dresoch.
C. Štart v reprezentačných dresoch je povolený iba pretekárom
reprezentujúcim Slovenskú republiku na pretekoch v zahraničí (EP, ME,
MS a pod.). Povolené sú iba reprezentačné dresy od výrobcu, s ktorým
má SZC podpísanú partnerskú zmluvu.
D. Pre pretekárov, ktorí sa zúčastňujú finále UWCT platí článok 15.5.012.
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§ 12 Časovka dvojíc (trojíc)
15.6.039 Z dôvodu dostatku účastníkov, jednotlivé dvojice ( trojice )‚ môžu byť
zostavené z rôznych klubov a v rôznom vekovom zložení napr.: A+B,
muž B+A, C+D, A+A a pod.. Dvojica (trojica ) je zaradená do kategórie podľa
súčtu rokov
pretekárov. Poradie sa tiež určí v jednotlivých vekových
kategóriách. Podľa umiestnenia v príslušnej vekovej kategórii, boduje sa
podľa § 15 Bodovanie tohto Dielu. Body sa prideľujú každému pretekárovi z
dvojice ( trojice ) za poradie vo výsledkovej listine, do kategórie , kde je
zaradený v štartovnej listine SP masters. Rozhodujúci je čas príchodu
druhého ( tretieho ) pretekára cieľovou páskou.
15.6.040 Časová bonifikácia sa prideľuje, iba v prípade, ak sa zostavuje absolútne
poradie súťažiacich, t.z. nezohľadňujú sa vekové kategórie. Kategóriám
podľa súčtu veku pretekárov sa prideľuje bonifikácia. Čím staršia dvojica
(trojica) tým vyššia bonifikácia, ktorá sa odpočíta od dosiahnutého času
v cieli. Zoradením týchto časov sa vytvorí absolútne poradie.
Vekové kategórie pre časovku dvojíc:
Kategória

Vekový súčet

Kat. 1

38 – 59 rokov

Kat. 2
Kat. 3
Kat. 4
Kat. 5
Kat. 6
Kat. 7

60 – 79 rokov
80 – 99 rokov
100 – 119 rokov
120 – 129 rokov
130 – 139 rokov
140 rokov a viac

Bonifikácia
0s
platí dosiahnutý čas
– 30 s
– 60 s
– 90 s
– 120 s
– 150 s
– 180 s

Vekové kategórie pre časovku trojíc:
Kategória

Vekový súčet

Kat. 1

57 – 89 rokov

Kat. 2
Kat. 3
Kat. 4
Kat. 5
Kat. 6
Kat. 7

90 – 119 rokov
120 – 149 rokov
150 – 179 rokov
180 – 194 rokov
195 – 209 rokov
210 rokov a viac
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§ 13 Výsledky
15.6.041 Výsledky z pohárových súťaží, hlavný rozhodca je povinný zaslať najneskôr
do 2 hod. od ukončenia pretekov emailom usporiadateľovi pretekov a
spracovateľovi výsledkov.
Výsledky budú zverejnené na webových stránkach SZC www.cyklistikaszc.sk
15.6.042 Každý pretekár podpísaný do štartovej listiny, v prípade nedokončenia
pretekov, je povinný túto skutočnosť oznámiť rozhodcom najneskôr do
príchodu posledného pretekára do cieľa.

§ 14 Ceny
15.6.043 Usporiadateľ MRC odovzdá prvým trom pretekárom v každej
vekovej kategórii vecné ceny v primeranej hodnote
15.6.044 Na Majstrovstvách Slovenskej republiky Masters Muži, Ženy:
Prví traja pretekári, prvé tri pretekárky v kategóriách Masters dostanú
medailu, diplom, vecné ceny a víťazi majstrovský dres.
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§ 15 Bodovanie
15.6.045 Bodovanie do SP Masters je nasledovné:

1

Pohárové
preteky
35

60

Etapové
preteky
70

2

32

56

64

3

29

52

58

4

26

48

52

5
6

23
21

44
41

46
42

7

19

38

38

8

18

35

36

9

17

32

34

10

16

30

32

11
12

15
14

28
26

30
28

13
14

13
12

24
22

26
24

15

11

20

22

16

10

18

20

17
18

9
8

16
14

18
16

19

7

12

14

20
21

6
5

11
10

12
10

22

4

9

9

23
24

3
2

8
7

8
7

25

1

6

6

26

*

5

5

27
28

4
3

4
3

29
30

2
1

2
1

*

*

Por.

M SR

 Každému ďalšiemu pretekárovi v bodovaní, ktorý dokončí preteky bude pridelený
1 bod.
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15.6.046 Zisk bodov do hodnotenia Slovenského pohára Masters nie je podmienený
počtom pretekárov v cieli.
15.6.047 V prípade spoločného štartu pretekárov SP masters a iných, čo je atypický
príklad medzinárodných pretekov v Kláštore pod Znievom, hlavne
v kategórii mužov, body sa prideľujú, ako keby pretekári štartujúci v SP
masters štartovali samostatne.
15.6.048 Zahraniční pretekári získavajú body do hodnotenia SP Masters, MRC ,
musia štartové číslo MRC
15.6.049 Pretekár, ktorý dokončí víkendové preteky / sobota, nedeľa/, získa naviac
5 bodov do celkového hodnotenia jednotlivcov a hodnotenia klubov.
15.6.050 V etapových pretekoch pretekár, ktorý nenastúpi na štart nasledujúcej
etapy v dôsledku objektívnej príčiny / choroba, rodinná udalosť a pod./,
získa polovičný počet bodov zo slovenského pohára z umiestnenia v
dokončených etapách, tieto body sa do celkového poradia a hodnotenia
klubov započítavajú.

§ 16 Vyhodnotenie
Súťaž jednotlivcov v Slovenskom pohári
MRC
15.6.048 Do celkového poradia jednotlivcov sa započítavajú všetky kolá SP Masters
vrátane M SR / č. j., p. j., do vrchu,
čas. dvojíc /.
15.6.049 Víťazom domácej pohárovej súťaže v jednotlivých kategóriách Masters
/muži, ženy/, muži B a Ženy Elite sa stáva pretekár, pretekárka, ktorý,
ktorá , získal / la najväčší súčet bodov. Prví piati v kategóriách Masters
A,B,C,D,E,F,G , muži B, dostanú poháre a diplom. Prvé tri Ženy Elite,
Masters Ženy A, B, dostanú poháre a diplom.
15.6.050 Pri rovnosti bodov, rozhodujú body získané v pretekoch M-SR ( p. j. , č. j.,
do vrchu, čas. dvojíc ).
Súťaž klubov v Slovenskom pohári
15.6.051 Poradie klubov sa určuje súčtom všetkých získaných bodov
pretekármi klubu v Slovenskom pohári Masters vo všetkých kategóriách.
Prvé tri kluby získajú poháre a diplom.
15.6.052 Pri rovnosti bodov rozhoduje počet bodov získaný na M-SR (v pretekoch
jednotlivcov a časovke jednotlivcov, do vrchu, čas.dvojíc / všetkými členmi
klubu.
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PRAVIDLÁ SZC
TOP TEN

15.6.053 TOP TEN – do súťaže TOP TEN sa započítavajú všetky body, ktoré
pretekár získa v súťaži Slovenského pohára MRC a z majstrovstiev
sveta do 20. miesta /č. j. , p.j. /
/100,90,80,70,60,40,30,25,20,15,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1/
Vyhodnotených pohármi bude prvých desať pretekárov na základe
súčtu bodov
15.6.053 K om is i a SZ C – Cyk l i st i ka pr e vše tký c h
si vyhradzuje právo
úpravy konečného odmenenia pretekárov v prípade nedostatku (alebo
prebytku) finančných prostriedkov.
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