
                                                                                                                                                             

 

                      
                                             
                                

obec Horný Kalník a R.C.T. Martin 
                  usporiada cyklistické etapové preteky  BigMat - TURČIANSKE OKRUHY,  
         ako 13.kolo Merida Roud Cupu 2022, ktoré sú zároveň 11.ročníkom Memoriálu Milana Beláka. 

           
                   Všeobecné ustanovenia 

 
Dátum a miesto :      30. – 31.07. 2022  , Belá – Dulice, Horný Kalník 
Riaditeľ pretekov :    Ing. Rastislav Belák  0905 218 642 belak@viena.sk  
Tajomník pretekov :  Sophia Christine Lilgová 0915 030 011sophiachristine.lilgova@gmail.com  
Organizátor:              SZC- Cyklistika pre Všetkých 
Zdravotná služba :    Záchranári Martin a MFN  Martin,  30.07. - stacionárna Obecný úrad Belá – Dulice   

31.07. - stacionárna Obecný úrad Horný Kalník   
                                         31.07. - stacionárna križovatka v klesaní Záborie     
Hlavný rozhodca :     Karol Mlynár tel: 0903 570 230    
Štartujú :          Ž- Elite, Ženy Masters A, B, C, Muži B, Masters A,B,C,D,E,F,G,     
Podmienka štartu:     Prihlásený cez SZC , platná  licencia  SZC pre r. 2022, celoročné štartovné číslo  MRC 2022, uhradené  
                                    štartovné. Každý pretekár je povinný podpísať sa do podpisového hárku, ktorý bude umiestnený  
                                    v priestore štartov, zverejnený 70 minút pred štartom. Stiahnutý bude10 minút štartom.  
                                       

Platba štartovného: do 28.7.2022 prevodom na účet: SK46 0200 0000 0023 9210 2151 Pretekári MRC 2022 
uviesť variabilný symbol: štartovné číslo (pridelené na MRC 2022), v kolónke „správa pre prijímateľa“ 
meno a priezvisko. 
 
 

                                                 Technické ustanovenia 
 
Prihlášky :                    Elektronicky cez stránku SZC - Uzávierka prihlášok 28.07.2022 do 15 hod. !  
Kancelária pretekov :  Sobota - Obecný úrad Belá – Dulice , Nedeľa - Obecný úrad Horný Kalník  
Prezentácia :                Obecný úrad Belá – Dulice, len pre neprihlásených pretekárov, ktorí uhradia dvojnásobné  
                                       Štartovné, 8:00 – 9:15 h. odpoludnia štartujúce kategórie prezentácia 11:00 – 12:15 h. 
 
Sprievodné vozidlá:    Hlásiť v kancelárii pretekov hlavnému rozhodcovi pred každým štartom.  
 
 
Štartovné za  etapové preteky: V zmysle „Finančné náležitosti SZC 2022“ kategórie Muži B, Masters A, B, C, D, 30 ,- €,  

           Ženy Elite, Ž Masters A,B,C, 30,- €  Masters E,F,G  20,- €. 
            

 

1. ETAPA    Sobota  30.07. 2022   

 
Slávnostný štart  pred obecným úradom Belá – Dulice, ostrý letmý štart vrch kopca za obcou Belá Dulice,smer Necpaly, 
križovatka Žabokreky smer Belá – Dulice.  Dĺžka okruh  9,2km. Preteká sa na čiastočne uzavretom pravotočivom okruhu. 

    
Masters C+ Ž Elite + ŽMA,   10:00h       7    okruhov         64,4 km                             
Masters D + ŽMB,          10:00h     6    okruhov        55,2 km                             
Masters E + ŽMC         10:00h      5    okruhov        46 km   
Masters F,G                   10:00h           4    okruhy        36,8 km   
Muži B,     13:00h       11  okruhov       101,2 km                             
Masters A,       13:00h       10  okruhov       92 km                                                        
Masters B,      13:00h       9    okruhov        82,8 km    
 
 
STACIONÁRNY BUFET:   Za obcou Belá – Dulice v stúpaní smer Necpaly od začiatku kopca až po vrch kopca. Bufet bude  

vyznačený. Možnosť využiť bufet až po druhom prejdení kopca. V predposlednom a poslednom kole 
v danej kategórie nie je možné využívať stacionárny bufet. Odpadky je povolené vyhadzovať len 
v priestore bufetu! 
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VYHODNOTENIE 1. ETAPY:  Vyhodnotenie kategórie Masters C,D,E,F,G, Ženy Elite, Ženy Masters A,B,C, pred obecným 

úradom Belá – Dulice. 13:15 hod. Vyhodnotený bude len prvý  pretekár v danej kategórii vecnou 

cenou a  bude mu odovzdaný dres vedúceho pretekára v priebežnom poradí.  Výsledky z  1. 
etapy a priebežné výsledky, budú vyvesené v priestore vyhodnotenia prvej etapy a štartu druhej 
etapy obecný úrad Horný Kalník.   

 
V prípade nedostavenia sa pretekára na vyhodnotenie , stráca nárok na cenu a stráca priebežné vedúce umiestnenie ! 

 
2. ETAPA Trať pretekov Nedeľa 31. 07. 2022 :     

 
Slávnostný štart Obecný úrad Horný Kalník, ostrý letmý štart vrch kopca Turčianske Jaseno prejazd cieľom. Trať 
Turčianske Jaseno vrch kopca odbočka vľavo, Záborie, Dražkovce, Tomčany,  Martin, Dražkovce, Dolný Kalník, Horný Kalník. 
Cieľ na vrchole kopca za obcou Horný Kalník. Dĺžka okruhu :  12,2 km   Preteká sa na čiastočne uzavretom okruhu. 
 

Masters C+Ž Elite + Ž MA,  09:00h    -    5  okruhov   61  km  
Masters D+ Ž MB,        09:00h    -    5  okruhov   61  km  
Masters E Ž MC           09:00h    -    4  okruhy    48,8 km 
Masters F,G            09:00h    -    3  okruhy    36,6 km  
Muži B,    12:30h    -    8  okruhov    97,6  km  
Masters A,             12:30h    -    7  okruhov     85,4 km 
Masters B            12:30h    -    6  okruhov     73,2 km  

    
 

 
STACIONÁRNY BUFET:  Za štartom v Hornom Kalníku ( 300 m ) od začiatku kopca až po vrch kopca. Možnosť využiť bufet 

až po druhom prejdení kopca. V predposlednom a poslednom kole v danej kategórie nie je možné 
využívať stacionárny bufet. Odpadky je povolené vyhadzovať len v priestore bufetu. 

BUFET Z VOZIDIEL:  V 1. a 2. etapy iba pre kategórie Muži B, Masters A,B, podľa pravidiel UCI a pokynov  
od  hlavného rozhodcu .  

 
VYHODNOTENIE 2. ETAPY: Vyhodnotený bude len prvý  pretekár z ranného štartu v danej kategórií vecnou cenou, za   

obecným úradom Horný Kalník 12:40h. Vyhodnotenie z odpoludňajšieho štartu za obecným 
úradom Horný Kalník cca. 15:30 hod   Výsledky z 2.etapy budú vyvesené v priestore obecného 
úradu Horný Kalník. Vyhodnotení budú len prví z odpoludňajšieho štartu v daných kategóriách 
vecnou cenou. 

V prípade nedostavenia sa pretekára na vyhodnotenie , stráca nárok na cenu a stráca priebežné vedúce umiestnenie.  
 
 

KONEČNÉ VYHODNOTENIE:  Konečné vyhodnotenie pre pretekárov štartujúcich dopoludnia bude v nedeľu 31.07. 22 za  
                                                   obecným úradom Horný Kalník 12:40 hod.  
                                                   Konečné vyhodnotenie pre pretekárov štartujúcich odpoludnia bude v nedeľu 31.07.22 za  
                                                   obecným úradom Horný Kalník 15:30 hod.  
 
Odmenení budú prví traja v konečnom poradí vecnou cenou a víťaz obdrží víťazný dres.   
 
V prípade nedostavenia sa pretekára na vyhodnotenie , stráca nárok na cenu. 

 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:  
                 
●    preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu, ceny podľa finančných náležitostí SZC 2022 
●    Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !! 
●   pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a  pretekov na hlave 
●   pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár   
     svojim podpisom do štartovnej listiny. 

●    Pri poručení pravidiel cyklistiky bude uložená časová  penalizácia.  

●    Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc   
   a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná.    

●   usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
 
 
 
V Martine: 01.06. 2022                                                                                               Schválené : 
 
     Ing. Rastislav Belák v. r.                                                                                                            Pavel Havrila, v.r. 
         riaditeľ  pretekov                                                                                                                    za komisiu ŠTK SZC  

 

 
 

 

 

 



1. ETAPA  nedeľa 30.07.2022 - štart o 10:00 a 13:00 hod.  
 

 
 

 

 

2. ETAPA  nedeľa 31.7.2022 - štart 09:00  a 12:30 h - Horný Kalník Obecný úrad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil 2. etapy  nedeľa 31.07.2022 
 

 
 
 

 

 

HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA 
 

 

                                                                                          
 
                                                
 

Partneri podujatia  
 

 

                                                
   

 

 

                     
 

Obec Horný Kalník              Obec Belá – Dulice               Cyklistika Masters o. z.    
             

 


