
 

 

60. ročník OKOLO SLOVENSKA 

07. 06. – 12. 06. 2016 

 
ŠPECIFICKÝ  ROZPIS 

 
ČLÁNOK 1.  Organizácia 
Šesťdesiaty ročník pretekov OKOLO SLOVENSKA 2016 organizuje  Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 
832 80 Bratislava(www.okoloslovenska.com) podľa pravidiel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). 
Koná sa v dňoch 7. júna – 12. júna 2016. Pozostáva z prológu a piatich etáp: 
Prológ  BANSKÁ BYSTRICA – BANSKA BYSTRICA           1,1 km 
1. etapa BANSKÁ BYSTRICA – BANSKA BYSTRICA   136,8 km 
2.  etapa  BANSKÁ BYSTRICA – ŠTRBSKÉ PLESO    170,1 km  
3.  etapa ŠTRBSKÉ PLESO - ZUBEREC    193,2 km  
4.  etapa ZUBEREC - BOJNICE     183,7 km 
5. etapa BOJNICE – PIEŠŤANY     121,9  km 
 
ČLÁNOK 2. Organizátori 
Organizačný výbor na pretekoch reprezentujú: Peter Privara, generálny riaditeľ pretekov a prezident 
Slovenského zväzu cyklistiky (telefón: 903 512 541)  a Ľudovít Lučanič, riaditeľ pretekov (telefón: 
0903 408 489). 
 
ČLÁNOK 3. Typ pretekov 
V 59. ročníku pretekov OKOLO SLOVENSKA môžu štartovať cyklisti kategórii Elite a Do 23 rokov. 
Preteky sú súčasťou Európskeho kalendára UCI.  
Sú registrované v kategórii 2.2, uskutočňujú sa podľa pravidiel UCI (2.10.31) a body sú prideľované 
nasledovne: 
Prvým ôsmim pretekárom v celkovej klasifikácii: 
1.miesto 2.miesto 3.miesto 4.miesto 3.miesto 6.miesto 7.miesto 8. miesto 0.miesto 10.miesto 

40 30 25 20 15 10 5 3 3 3 
 
Prvým trom pretekárom v prológu a v každej etape 8, 5, 2 b.  
Vedúcemu pretekárovi celkovej klasifikácie v každej etape 1 bod 
 
ČLÁNOK 4. Účasť 
Podľa pravidiel UCI (2.1.005) môžu bna pretekoch štartovať: UCI Profesionálne kontinentálne tímy 
z krajiny organizátora a maximálne 2 zahraničné UCI Profesionálne kontinentálne tímy, UCI 
Kontinentálne tímy UCI, národné, regionálne a klubové tímy.  
Podľa pravidiel UCI (2.2.003), tímy musí tvoriť minimálne 4 a maximálne 6 pretekárov. 
 
ČLÁNOK 5.  Kancelária pretekov 
Kancelária pretekov bude otvorená 7. júna 2016 od 13.00  v HOTELI LUX, Námestie Slobody 2, 
974 01 Banská Bystrica, telefón 048 414 41 41   (GPS: 48°44'8.8"N - 19°9'14.15"E) – 1. 
poschodie. 
Štartové čísla si zástupcovia tímov vyzdvihnú po predložení licencii pretekárov 7. júna 2016 od 14.00 
do 17.00 h. 
Porada vedúcich jednotlivých tímov, organizovaná podľa pravidiel UCI  (2.2.034), za účasti členov 
zboru rozhodcov sa uskutoční 7. júna 2016 o 17.30 v HOTELI LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 
Banská Bystrica, telefón 048 414 41 41   (GPS: 48°44'8.8"N - 19°9'14.15"E) – 1. 
poschodie. 
  



 

 

Porada organizátorov a Polície SR so všetkými vodičmi sprievodných vozidiel, vodičmi motocyklov, 
vodičmi vozidiel TV a novinárov sa podľa pravidiel UCI (2.2.034)  uskutoční 7. júna 2016 o 16.30 v 
HOTELI LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, telefón 048 414 41 41   
(GPS: 48°44'8.8"N - 19°9'14.15"E) – 1. poschodie. 
 
ČLÁNOK 6. Predstavovanie tímov 
Každý  štartujúci tím – všetci pretekári v tímových dresoch a na tímových bicykloch - sa musí zúčastniť 
na ceremoniáli predstavovania tímov, ktorý sa uskutoční 7. júna o 19.30 v Banskej Bystrici, 
Námestie SNP (GPS : 48°44'07.555"N - 19°08'45.145"E). 
Vedúci tímov získajú ďalšie detailnejšie informácie na porade vedúcich tímov- V prípade porušenia 
tohto bodu špecifického rozpisu majú právo organizátori tím penalizovať. 
 
ČLÁNOK 7. Poradie na štarte prológu 
Poradie štartujúcich pretekárov na prológu po predstavovaní tímov 7. Júna 2016 sa stanoví 
žrebovaním poradia tímov počas porady vedúcich tímov. Tímoví manažéri nominujú na porade 
vedúcich tímov poradie svojich jazdcov v akom nastúpia na štart prológu. 
 
ČLÁNOK 8. Prológ 
Pretekári budú štartovať v intervaloch 30 sekúnd. Vzhľadom na dĺžku prológu 1,1 km nebudú na trať 
pustené tímové mechanické vozidlá. Cyklisti budú zabezpečení neutrálnymi mechanickými vozidlami 
organizátorov v troch zónach –na km 0,3, 0,6 a 0,9. 
V priestoroch štartu bude vytvorený priestor na kontrolu bicyklov. 
 
ČLÁNOK 9. Nositelia cenných dresov v prvej etape 
Nositelia cenných tričiek v prvej etape vzídu z poradia najlepších pretekárov v cieli prol´pgu 
1. pretekár – ŽLTÝ DRES 
2. pretekár – BIELY DRES S MODRÝMI BODMI 
3. pretekár – BIELY DRES S ČERVENÝMI BODMI 
1. pretekár do 23 rokov – BIELY DRES 
1. slovenský pretekár – BIELO-MODRO-ČERVENÝ DRES 
 
ČLÁNOK 10.  Podpisovanie štartových hárkov 
Všetci pretekári sú povinní podpísať štartové hárky pred štartom každej etapy (2.3.009). Štartové 
hárky budú k dispozícii v priestoroch štartu 1 hodinu pred štartom každej etapy a podpisovanie sa 
skončí 10 minút pred štartom každej etapy. 
 
ČLÁNOK 11. Rádio pretekov 
Informácie počas pretekov budú vysielané Rádiom pretekov na frekvencii 424,6625 MHz. 
 
ČLÁNOK 12. Neutrálna technická pomoc 
Neutrálnu technickú pomoc zabezpečuje organizátor. Technickú pomoc budú v každej etape 
zabezpečovať tri neutrálne mechanické vozidlá. 
 
ČLÁNOK 13 UCI. Pravidlo posledných 3 km 
V prípade pádu, defektu alebo mechanických problémov v posledných 3 km 1., 2., 3., 4. a 5. etapy sa 
uplatní pravidlo (2.6.027). 
 
ČLÁNOK 14. Nemocnice na trase etáp 
Zoznam nemocníc na trase každej etapy možno nájsť v tomto špecifickom rozpise na konci časového 
rozpisu každej etapy. 
 
ČLÁNOK  15. Litter zona 



 

 

Úsek označený ako Litter zona je úsek na odhadzovanie odpadkov alebo cyklistických fliaš. V 5., 3. 
a 4. etape bude organizátormi vyznačená 1 km pred a 1 km za občerstvovacou zónou (BUFET START 
a BUFET FINIFH) a v 1., 2., 3., 4. a 5. etape bude vyznačená tiež 20 km pred cieľovou páskou. 
 
ČLÁNOK 16. Bonusy 
Časové bonifikácie (započítavané len do celkovej klasifikácie jednotlivcov) budú udeľované v 
nasledujúcich etapách podľa pravidiel UCI (2.6.019): v 1., 2., 3., 4. a v 5. etape. 
Časové bonifikácie sa budú prideľovať aj najlepším v rýchlostných prémiách a v cieli etáp. Časové 
bonifikácie sa budú udeľovať takto: 
na každej rýchlostnej prémii získajú traja najvyššie klasifikovaní pretekári 3, 2  a 1 sekundu. 
V cieli každej etapy získajú traja najvyššie klasifikovaní pretekári 10, 6 a 4 sekundy. 
 
ČLÁNOK 17. Časové limity 
V súvislosti s charakterom jednotlivých etáp, cieľové časové limity budú nasledovné: 
V 1. a v 5. etape  - 10 %. 
V 2., 3., a vo 4. etape  - 15 %     
Akékoľvek výnimky môže zrealizovať len zbor rozhodcov po dohode s organizátormi v súlade 
s pravidlami UCI (2.6.032). 
 
ČLÁNOK 18. Súťaže − klasifikácie 
Súčasťou pretekov sú nasledujúce súťaže 
 
SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV PODĽA DOSIAHNUTÉHO ČASU 
Klasifikácia tejto súťaže sa uskutočňuje v duchu pravidiel UCI. 
Vedúci pretekár tejto súťaže dostane ŽLTÝ DRES. 
Ak dvaja alebo viacej pretekárov dosiahne rovnaký čas v celkovej klasifikácii, o poradí rozhodujú 
pravidlá UCI (2.6.015). 
 
BODOVACIA SÚŤAŽ 
Bodovacia súťaž pozostáva z bodov, udeľovaných v cieli 1., 2., 3., 4. a 5. etapy a z bodov na 
rýchlostných prémiách (15). 
Na rýchlostných prémiách sa body udeľujú takto: 
−  1. v poradí 3 body 
−  2. v poradí 2 body 
−  3. v poradí 1 bod 
V cieli 1., 2., 3., 4. a 5. etapy získava prvých 10 jazdcov do bodovacej súťaže body − 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1. 
Vedúci pretekár bodovacej súťaže dostane BIELY DRES S MODRÝMI BODMI. 
Ak dvaja alebo viacej pretekárov dosiahne rovnaký počet bodov v bodovacej súťaži, o poradí 
rozhodujú pravidlá UCI (2.6.017). 
 
VRCHÁRSKA SÚŤAŽ 
Do vrchárskej súťaže sa hodnotí poradie na 17 vrchárskych prémiách 
Boduje sa takto: 
1. v poradí 4 body 
2. v poradí 2 body 
3. v poradí 1 bod 
Celkové poradie bude stanovené podľa celkového počtu získaných bodov jednotlivými pretekármi vo 
vrchárskej súťaži. 
Vedúci pretekár vrchárskej súťaže dostane BIELY DRES S ČERVENÝMI BODMI. 
Ak dvaja alebo viacej pretekárov dosiahne rovnaký počet bodov vo vrchárskej súťaži, o poradí 
rozhodujú pravidlá UCI (2.6.017). 



 

 

 
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV 
Klasifikácia tejto súťaže sa uskutočňuje v duchu pravidiel UCI. 
Ak dva alebo viacej tímov dosiahne rovnaký čas v celkovej klasifikácii, o poradí rozhodujú pravidlá UCI 
(2.6.016). 
 
SÚŤAŽ CYKLISTOV DO 23 ROKOV 
Súťaž cyklistov do 23 rokov je vypísaná pre pretekárov, narodených 1. januára 1994 a neskôr . Súťaž 
sa riadi pravidlami UCI. 
Vedúci pretekár súťaže pretekárov do 23 rokov dostane  BIELY DRES. 
Ak dvaja alebo viacej pretekárov dosiahne rovnaký čas v celkovej klasifikácii súťaže cyklistov do 23 
rokov, o poradí rozhodujú pravidlá UCI (2.6.015). 
 
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO SLOVENSKÉHO PRETEKÁRA 
Súťaž o najlepšieho slovenského cyklistu je vypísaná len pre slovenských cyklistov podľa ich 
postavenia v celkovej klasifikácii pretekov. 
Vedúci pretekár súťaže o najlepšieho slovenského pretekára dostane BIELO-MODRO-ČERVENÝ DRES. 
Ak dvaja alebo viacej pretekárov dosiahne rovnaký čas v celkovej klasifikácii súťaže o najlepšieho 
slovenského pretekára, o poradí rozhodujú pravidlá UCI (2.6.015). 
 
ČLÁNOK 19. Poradie dôležitosti cenných tričiek 
Ak je pretekár na čele viac ako jednej súťaže, rozhoduje poradie dôležitosti nosenia cenných tričiek 
v duchu pravidiel UCI (2.6.018) 
1. celkové poradie súťaže jednotlivcov podľa dosiahnutého času − ŽLTÝ DRES 
2. celkové poradie bodovacej súťaže − BIELY DRES S MODRÝMI BODMI 
3. celkové poradie vo vrchárskej súťaži − BIELY DRES S ČERVENÝMI BODMI 
4. celkové poradie súťaže do 23 rokov − BIELY DRES 
5. najlepší slovenský pretekár – BIELO-MODRO-ČERVENÝ DRES 
 
ČLÁNOK 20. Ceny 
Počas 60. ročníka OKOLO SLOVENSKA sa bude bojovať o nasledujúce ceny a špeciálne prémie 
(Slovensko je v Kategórii 2 UCI klasifikácii federácii) 
 
1. CENY V ETAPÁCH A  V CELKOVEJ KLASIFIKÁCII 
   prológ   etapa            celkovo 

1.   350    725   2100 
2.   180      360              1050 
3.       90      180     530 
4.       45      90     270 
5.         35        75     200 
6.        25         55     125 
7.         25        55     125 
8.       20          40       80 
9.       20          40       80 
10.         10          20         45 
11.         10        20         45 
12.         10        20        45 
13.       10         20         45 
14.       10        20         45 
15.       10         20         45 
16.          10        20         45 
17.          10      20         45 



 

 

18.          10      20         45 
19.        10         20        45 
20.        10         20        45 
SPOLU          900   1 840                   5 055 
SPOLU CENY ETAPY A CELKOVÉ PORADIE                                          15 155.- 

                                        
2. ŠPECIÁLNE CENY - BODOVACIA SÚŤAŽ 
V každej rýchlostnej prémii – 15: 
1.    30 
2.    20 
3.    15 
Celková klasifikácia súťaže: 
1.  300 
2.  150 
3.    80 
SPOLU CENY - BODOVACIA SÚŤAŽ           1 505,- 
  
3. ŠPECIÁLNE CENY - VRCHÁRSKA SÚŤAŽ 
Vrchárske prémie – len jedna kategória – 17: 
1.    30 
2.    20 
3.    15 
Celková klasifikácia súťaže: 
1.  300 
2.  150 
3.    80 
SPOLU CENY - VRCHÁRSKA SÚŤAŽ       1 635,- 
           
4.  ŠPECIÁLNA  CENA - TÍMOVÁ SÚŤAŽ 
Pre 1. tím v celkovom hodnotení                  500,- 
SPOLU CENY - TÍMOVÁ SÚŤAŽ          500,- 
 
5.   ŠPECIÁLNA  CENA -  SÚŤAŽ DO 23 ROKOV 
1. pretekár v klasifikácii do 23 rokov                 300,- 
SPOLU CENY - SÚŤAŽ DO 23 ROKOV     300,- 
 
6.   ŠPECIÁLNA  CENA -  NAJLEPŠÍ SLOVENSKÝ CYKLISTA 
1. pretekár v klasifikácii Najlepší Slovák              300,- 
SPOLU CENY – NAJLEPŠÍ SLOVÁK        300,- 
 
CELKOVÁ VÝŠKA CIEN                                       19 395,- 
V súvislosti s predpismi 2016 Financial obligations organizátor v kat. 2.2 zinkasuje 2% z vyplatených 
cien v prospech CFAD − organizácie na boj proti dopingu. 
Ceny v sume 19 395,- EUR budú vyplatené podľa pravidiel UCI. 
 
ČLÁNOK 21. Antidopingové kontroly 
Antidopingové kontroly sa uskutočnia podľa pravidiel UCI a WADA v spolupráci s Antidopingovou 
agentúrou Slovenskej republiky. 
Miestnosť pre antidopingové kontroly bude v cieľovom meste každej etapy v priestoroch cieľa 
v mobilnom karaváne označenom ANTIDOPING CONTROL. 
 



 

 

ČLÁNOK 22. Oficiálny ceremoniál odovzdávania cien 
Podľa pravidiel UCI (1.2.112 a 1.2.113) po skončení každej etapy sa musia zúčastniť na oficiálnom 
ceremoniáli títo cyklisti: 
-prví traja pretekári, najlepší jazdec v kategórii do 23 rokov a najlepší slovenský pretekár po úvodnom 
prológu 
-prvý pretekár v cieli 1., 2., 3. a 4. etapy, prvý pretekár v celkovej klasifikácii jednotlivcov a vedúci 
pretekári ostatných súťaží − bodovacej, vrchárskej, súťaže do 23 rokov a o najlepšieho slovenského 
cyklistu. 
Cyklisti sa musia dostaviť na oficiálny ceremoniál do 15 minút po prejazde cieľovej pásky etapy. 
 
Po skončení 5. etapy sa musia dostaviť na oficiálny ceremoniál v Piešťanoch: 
-víťaz 5. etapy 
-prví traja cyklisti v celkovej klasifikácii pretekov 
-víťazi ostatných súťaží − bodovacej, vrchárskej, tímovej, súťaže do 23 rokov a o najlepšieho 
slovenského cyklistu. 
 
ČLÁNOK 23. Tresty 
Tresty sa udeľujú jedine v súlade s pravidlami UCI. 
 
Peter PRIVARA                                                Ľudovít LUČANIČ 
generálny riaditeľ                                       športový riaditeľ 


