
 
 

 
5.kolo Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre elite muži/U 23  

Visegrad 4 Bicycle Race –GP Slovakia 

Preteky jednotlivcov 

  

 Usporiadateľ  Slovenský zväz cyklistiky 

 Organizátor  AŠK Inter Bratislava  

 Dátum  Nedeľa 12.5.2019  

 Riaditeľ pretekov  Pavol Gálik  , Romanova 1 , 851 02 Bratislava , Tel: 0905 330 700 

 Hospodár pretekov  Jana Čurilova , AŠK Inter Bratislava 

 Rozhodcovia Rosieja Stefan , hlavný rozhodca   a ostatných  deleguje KR SZC 

 Kategórie Elite / U 23 

 Prihlášky 

Na pretekoch  môžu štartovať klubové družstvá , alebo regionálne 

výbery z klubov registrovaných v SZC 

( minimálne  4 pretekári  - maximálne 6 pretekári ) . 

Štart je potrebné potvrdiť na tlačive UCI Enrolment form 

do 19.4.2019, o tlačivo  je možné požiadať na : 

 e-mail: galik@cyklistikaszc.sk 

1.2.049 Organizátor musí, minimálne 60 dní vopred, pozvať tím alebo 

pretekára zaslaním všeobecných informácií. Ak sa jedná o národné, 

regionálne a klubové tímy, zasiela tieto informácie o pozvaní na národnú 

federáciu/WEB SZC. 

Minimálne 50 dní pred pretekmi, pozvaná strana musí písomne informovať 

organizátora (list, fax, email), či si praje sa zúčastniť pretekov alebo či si 

praje pozvanie odmietnuť.  

Minimálne 40 dní pred pretekmi, organizátor musí poslať oficiálny UCI 

prihlasovací formulár všetkým pozvaným stranám, ktorých účasť na 

pretekoch akceptuje. Zároveň, musí informovať tie pozvané strany, 

ktorých účasť na pretekoch neprijíma.  

Minimálne 20 dní pred pretekmi, pozvaná strana musí zaslať 

organizátorovi originál patrične vyplneného prihlasovacieho formulára.  

72 hodín pred štartom pretekov, tímy musia zaslať fax alebo email 

organizátorovi s kópiou prihlasovacieho formulára, kde sú uvedené mená 
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súťažiacich plus dvaja náhradníci.  

Každá zo strán, ktorá nesplní stanovené termíny, stráca svoje práva. 

 Kancelária pretekov 

Nedeľa 12.5.2019  Hotel Zátoka , Slnečné jazerá –Sever, 90301  Senec            
od 7,30h. do 9,00 hod. 
Porada vedúcich družstiev  9,30 hod. Hotel Zátoka , Slnečné jazerá –Sever 

 Štart 
12:00  Bratislava , nám. M. R. Štefánika 

 Ceny 

1.-1 000 €,  2.-500 €,  3.-250 €, 4.-130 €,  5.-100 €,  6.-80 €,  7.-80 €,   8.-50 € ,  9.-

50 € ,  10.-33 € to 20.-30 €   Spolu:2 570 € 

Rýchlostné prémie Senec- Slnečné jazerá:   1.m. :50.-€  x 4  Spolu: 200 € 

 Štartovné 0,00 € 

 Podmienka účasti Platná licencia  na rok 2019 

 Trať pretekov 

Štart:  12:00  Bratislava , nám. M. R. Štefánika 

Cieľ:  15:30   Hotel SUN , Slnečné jazerá –Sever , Senec   , 155 km 

 Vyhodnotenie 15 min. po ukončení pretekov 

 Sprchy Hotel Zátoka , Slnečné jazerá –Sever , Senec    

 

 
 
Zdravotné 
zabezpečenie 
 
nemocnice 

 
 
MUDr. Martin Somora  0907 323 856 
 
 
Univerzitná nemocnica Ružinov , Ružinovská 6 , Bratislava 
Univerzitná nemocnica Kramáre, Limbova 5 , Bratislava 

 Iné 

 Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny 

polície a usporiadateľov.  

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a 

vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade 

neočakávanej udalosti. 

 

Z  podujatia  budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré budú 

použité k propagácii podujatia.  

Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením  materiálov na tieto účely. 

 

 

 

Schválil predseda ŠTK CC:  19.3.2019. 
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