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Podklady na schválenie o zmene Súťažného poriadku Cestnej Cyklistiky pre rok 

2021. 

 

Konkrétne bodovanie SP CC 2021 -  2.24.046 v znení: 

2.24.046 Víťazom Slovenského pohára v jednotlivých kategóriách sa stane 

pretekár, po odrátaní piatich 1/3 (jednej tretiny) najhorších výsledkov 

podľa počtu dosiahnutých bodov zo všetkých uskutočnených kôl SP (nie M 

SR, body z M SR sa pripočítavajú automaticky), ktorého súčet bodov bude 

najvyšší.  

 

V prípade rovnosti bodov u viacerých pretekárov rozhodne o víťazovi 

Slovenského pohára väčší počet lepších umiestnení v jednotlivých kolách 

vrátane M SR, následne väčší počet absolvovaných kôl.  

 

Ak by sa ani tak nedal určiť víťaz, tak sa pretekári o 1. miesto podelia (ex 

aequo). Na ďalších miestach sa v prípade rovnosti bodov o poradie delia 

vždy.  

 

Víťazi Slovenského pohára vo všetkých kategóriách jednotlivcov aj v súťaži 

klubov – mládež a klubov – muži budú ohodnotení pohárom. Poháre pre 

víťazov a slávnostné odovzdanie cien zabezpečí komisia CC na poslednom 

kole SP pre prvých troch v každej kategórii. 

 

Na základe podnetu z pléna a po obdržaní návrhu od Metodika SZC: 

 

V zmysle rozhovorov s členmi TMK úsek rýchlostné disciplíny prichádzam s 

návrhom úpravy súťažného poriadku resp. spôsobu hodnotenia SP. 

  

Navrhujem nasledovne: keďže aktuálna situácia neumožňuje organizovať 

štandardné preteky SP CC a aktuálny kalendár je v drvivej väčšine postavený na 

pretekoch kritérií a nie je stále iste či všetky plánované preteky jednotlivcov sa aj 

reálne uskutočnia, aby sa pristúpilo k tomu, že kritériá, ktoré sú usporiadane v 

rámci víkendu s nadväznosťou na preteky jednotlivcov resp. časovku 

jednotlivcov resp. preteky do vrchu boli počítané do rebríčka SP samostatne a 

všetky kritériá, ktoré sa uskutočnia samostatne napr. Hričov I, Hričov II, Nitra, 

Rajec, Rajecké Teplice, Trnava boli iba súčasťou kritérijnej ligy a body do SP by 

sa pridelili na úrovni bodového hodnotenie pretekov jednotlivcov t.j viťaz 80 

bodov etc. na základe celkového poradia kriterijnej ligy vyredukovanej o kritériá 

organizovane v rámci víkendu ako som uvádzal vyššie. Samozrejme Kritérijna 

liga by aktuálne bola hodnotená aj samostatne tam by sme rátali všetky kritériá a 

víťaz by dostal by bol ohodnotený ako doteraz. 

 

Tento návrh vychádza najmä z toho dôvodu, že v súčasnosti je SP resp. Extraliga 

aj nosným rebríčkom pre tvorbu reprezentácií a mam zato, že by sme mohli vo 

veľkej miere znevýhodniť typologicky silnejších pretekárov do pretekov 
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jednotlivcov resp. pretekárov s kvalitami vrchára oproti šprintérom a mohlo by 

tak dôjsť k tomu že na základe poradia extraligy by tieto želiezka v ohni zostali 

pod čiarou pri kreovaní jednotlivých reprezentačných družstiev. 

  

Chcem preto požiadať vás komisiu, aby ste informovali kluby ešte pred prvými 

pretekmi, že hodnotenie bude v aktuálnej sezóne, a v každej ďalšej by to tak 

mohlo byt, tak ako som to uviedol hore. Myslím si, že pre všetkých jedincov sú 

tieto podmienky férové a nikoho nedostávajú do výhody. 

  

Záverom len, že z metodického pohľadu vidím toto ako jedinú možnosť ako 

vytvoriť súťaž ako spravodlivú. Samozrejme kritérijná liga nám ukáže jedincov, 

ktorí majú lepšie rýchlostné predpoklady a môžeme na to prihliadať pri skladbe 

družstiev etc. 

 

Znenie daného pravidla od 3.5.2021 

 

2.24.046 Víťazom Slovenského pohára v jednotlivých kategóriách sa stane 

pretekár, po odrátaní piatich 1/3 (jednej tretiny) najhorších výsledkov 

podľa počtu dosiahnutých bodov zo všetkých uskutočnených kôl SP (nie M 

SR, body z M SR sa pripočítavajú automaticky), ktorého súčet bodov bude 

najvyšší.  

 

Body z Kritérií, ktoré nie sú vo víkende s Pretekmi jednotlivcov, Časovkou, 

prípadne Časovkou do vrchu, budú sčítané a spravený samostatný rebríček, 

podľa ktorého sa všetkým pridelí počet bodov ako za preteky jednotlivcov 

v SP CC(80, 65, 55, 47, 40....). Kritériá, ktoré sú naviazané vo víkende na 

vyššie spomenuté preteky budú hodnotené ako samostatné kritériá v SP 

CC(50, 40, 32, 26, 22..).  

 

V prípade rovnosti bodov u viacerých pretekárov rozhodne o víťazovi 

Slovenského pohára väčší počet lepších umiestnení v jednotlivých kolách 

vrátane M SR, následne väčší počet absolvovaných kôl.  

 

Ak by sa ani tak nedal určiť víťaz, tak sa pretekári o 1. miesto podelia (ex 

aequo). Na ďalších miestach sa v prípade rovnosti bodov o poradie delia 

vždy.  

 

Víťazi Slovenského pohára vo všetkých kategóriách jednotlivcov aj v súťaži 

klubov – mládež a klubov – muži budú ohodnotení pohárom. Poháre pre 

víťazov a slávnostné odovzdanie cien zabezpečí komisia CC na poslednom 

kole SP pre prvých troch v každej kategórii 

 

Schválené Komisiou CC 5.5.2021 

za: Chren, Vyšňa, Riška, Fraňo, Hanesová 

 

zapísal MRiška 
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