
 

 

Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike 

Časovka družstiev mužov, juniorov, kadetov  a starších žiakov 

Časovka dvojíc mladších žiakov, žiačok , kadetiek, junioriek a žien,   

27.8.2017 
 
Organizátor: 
Z poverenia SZC CyS – Akadémia Petra Sagana v spolupráci s  obcou Teplička nad Váhom. 

Deň a hodina štartu: 
Nedeľa 27.8.2017, štart prvej kategórie o 12.00 hod. 

Miesto konania pretekov, trať: 
Okruh okolo firmy KIA (medzi obcami Teplička nad Váhom a Nededza) v dĺžke 7 km + nájazd na 
okruh v dĺžke cca 1 km z Tepličky nad Váhom. Povrch asfalt, rovina. Štart a cieľ všetkých kategórii na 
námestí  v Tepličke nad Váhom  

Riaditeľ pretekov: 
Milan Novosad, predseda CyS – Akadémia Petra Sagana, 0905 9808901, milan@cys-zilina.sk 
 
Manažér pretekov: 

Ing. Michal Vyšňa,  Lúčky 29, 013 13 Rajecké Teplice 

č.t.: 041/2292178,  041/5493270 (večer), mobil: 0902 861719, miso@cys-zilina.sk 

Hlavný rozhodca: 
Určí komisia rozhodcov SZC. 

Prihlášky: 
Na email manažéra pretekov do 18.8. 2017 s uvedením zloženia družstva resp. dvojice. 

Kancelária pretekov: 
Obecný dom v Tepličke nad Váhom na námestí sv.Floriána (v blízkosti štartu a cieľa)  od 9.00 hod. do 
10.30 hod. O 11.00 hod. bude losovanie poradia štartu družstiev. 

Štartujú: 

Mladší žiaci a žiačky, dvojice                    s obrátkou celkom 9 km 

Kadetky, dvojice                                        2 okruhy + nájazd a dojazd do Tepličky, celkom 16km 

Starší žiaci, štvorčlenné družstvá             3 okruhy + nájazd a dojazd do Tepličky, celkom 23 km 

Kadeti, štvorčlenné družstvá                     4 okruhy + nájazd a dojazd do Tepličky, celkom 30 km 

Ženy a juniorky, dvojice                            3 okruhy + nájazd a dojazd do Tepličky, celkom 23 km 

Juniori, štvorčlenné družstvá                     5 okruhov + nájazd a dojazd do Tepličky, celkom 37 km 

Muži, štvorčlenné družstvá                        6 okruhov + nájazd a dojazd do Tepličky, celkom 44 km 

Poradie štartov a časové intervaly: 

Prvá dvojica žiačok odštartuje o 12.00 hod. Mladší žiaci o 12:15. Ďalšie kategórie budú štartovať až 
keď príde do cieľa posledné družstvo predchádzajúcej kategórie. Orientačné časy ďalších štartov 
(môže sa to zmeniť podľa počtu štartujúcich družstiev): 12:45 hod. kadetky, 13:00 hod. - starší žiaci, 
13:45 hod. – kadeti, 14:45  ženy a juniorky, 15:30 hod. – juniori, 17.00 muži 

Dvojice MŽ, žiačok, kadetiek, junioriek a žien budú štartovať v minútových a štvročlenné družstvá 
v dvojminutových intervaloch. 

Štartovné: 
Za každého pretekára podľa finančných náležitosti SZC na rok 2017. 

Ceny: 
Medaily a diplomy pre prvé 3 družstva (dvojice) v každej kategórii. 

 
 

Teplička nad Váhom 



Predpis: 

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Podmienkou účasti je platná licencia SZC na rok 
2017. 

 
Výňatok z pravidiel SZC na rok 2017: 

Muži, juniori, kadeti a starší žiaci, v intervalových pretekoch družstiev súťažia štvorčlenné družstvá, 
ktoré môžu byť zostavené minimálne z 2 pretekárov jedného klubu, ďalší pretekári môžu byť doplnení 
z iných klubov. 

Dvojice musia byť zostavené z pretekárov jedného klubu. 

Členovia každej dvojice alebo družstva musia štartovať v rovnakých dresoch. 

Pre vyhodnotenie M SR musia štartovať aspoň  3 družstvá (dvojice) z 2 rôznych klubov.  

Upozornenie: Ak klesne počet prihlásených družstiev (dvojíc) pod uvedený limit, M SR sa v tejto 
kategórii ani neuskutočnia!!! O neuskutočnení M SR pre niektorú kategóriu bude vyvesený oznam na 
stránke SZC 20.8.2017 a taktiež to bude oznámené prihláseným klubom. Dôležité je poslať včas 
prihlášky !!! 

Lekárska služba: 
Zabezpečí CyS – Akadémia Petra Sagana 

Ďalšie ustanovenia: 
Je zakázané rozjazďovať sa na trati po odštartovaní prvej kategórie! 

Preteky sa pôjdu za otvorenej cestnej premávky s reguláciou na križovatkách. Účastníci sú povinní 
rešpektovať pokyny rozhodcov, usporiadateľov a polície. Organizátor neručí za škody účastníkom 
a ich doprovodu vzniknuté alebo nimi zavinené. Všetci sa zúčastňujú pretekov na vlastnú 
zodpovednosť a náklady. 

 

           Milan Novosad, v.r                                                    Ing. Michal Vyšňa, v.r. 
                                                                                                                             
Rozpis bol schválený predsedom ŠTK CC SZC dňa:  28.7.2017 
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