
6.kolo Slovenského pohára v dráhovej cyklistike 2018 pre mládež, 
ženy a mužov. 

 
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky  
Organizátor:  CYKLO SPIŠ 
 
Dátum a miesto konania: 3.6.2018, Velodrom Prešov, Športová 4, Prešov 
 
Riaditeľ pretekov: Rastislav Kubovčík 
Tajomník pretekov: Mária Stanovičová, +421 902 120 401, cyklospis@cyklospis.sk 
 
Hlavný rozhodca:  určí KR SZC 
 
Prihlášky do: 30.5.2018 na adresu email: cyklospis@cyklospis.sk 
V prihláške je potrebné uviesť meno pretekárov, číslo licencie, UCI ID, kategóriu a disciplíny, 
v ktorých budú štartovať.  
 
Prezentácia: V deň pretekov 3.6.2018 od 8:30 – do 9:00hod.  
Štartové čísla, platia tie, ktoré sú pridelené pre jednotlivé kategórie na cestných 
pretekov pre sezónu 2018. (DONIESŤ ZO SEBOU) !!! 

Porada vedúcich družstiev:  9:15 hod. 
 
Začiatok pretekov:    9:30 hod. 
 
Podmienka účasti: Všetci účastníci, vrátane sprievodu sa musia pri prezentácii preukázať 
platnou licenciou SZC na rok 2018.  
 
Kategórie: Žiačky, Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniori, Juniorky, Ženy, Muži 
 
Disciplíny:  

 
 Omnium 
 

       
Úhrada: Pretekári a funkcionári sa zúčastňujú na pretekoch na náklady vysielajúcej zložky.  
 
Štartovné:  
 Žiačky, žiaci – 1 €/deň 
 Kadeti, kadetky, juniori, juniorky, ženy – 2 €/deň 
 Muži – 5 €/deň 

 
Ceny: Prví traja pretekári v každej disciplíne získajú medaile, diplomy. 
 
Zdravotné zabezpečenie: Falck 
 



Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje.  
 
Sprchy:  v areáli Velodromu 
 
Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel cyklistiky, smerníc SZC a tohto rozpisu.  
 
Rôzne: Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ neručí za 
škody spôsobené zúčastneným, ani druhým osobám. Každý účastník pretekov musí byť 
poistení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v prípade potreby.  
Program pretekov sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených a zaregistrovaných účastníkov. 
V prípade malého počtu môžu byť jednotlivé kategórie zlúčené. 
 
Program pretekov - 
    

 OMNIUM 
 

 SCRATCH : 
o  9:30 žiaci, kadetky – 3km 
o  Ďalej - kadeti, juniorky, ženy – 7.5 km 
o  Ďalej - juniori, muži – 10 km 

 
 TEMPO : 

o  Ďalej - žiaci, kadetky  
o  Ďalej -  kadeti, juniorky, ženy  
o  Ďalej -  juniori, muži  

 
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 1 HOD. 
 

 VYLUČOVACIE PRETEKY : 
 

o  Ďalej -  žiaci, kadetky  
o  Ďalej - kadeti, juniorky, ženy  
o  Ďalej - juniori, muži  

 
   BODOVACIE PRETEKY : 

 
o  Ďalej - žiaci, kadetky – 7km á 5 
o  Ďalej - kadeti, juniorky, ženy – 15km á 5 
o  Ďalej - juniori, muži – 20km á 5 

                 
 
V prípade nepriaznivého počasie bude program pretekov upravený. 

 

V Levoči 16.5.2018                                                                                 Mária Stanovičová 
                                                                                                                   Tajomník pretekov 



 


