
                                                                                                                                                             

 

 
 

                                                                                     
 

Cyklistický klub Velodróm Prešov a mesto Prešov usporiadajú: 
Slovenský pohár mládeže v cestnej cyklistike 

 a preteky Merida Road Cup 2016  
 

Kritérium ulicami mesta a preteky jednotlivcov v cestnej cyklistike 
o pohár primátorky mesta Prešov  

v spolupráci s obcami Záborské, Žehňa, Šarišské Bohdanovce, 
Drienov a Petrovany 

           
 

                                               Všeobecné ustanovenia 
 
Dátum a miesto :          02.07. – 03.07.2016  
Čestný riaditeľ:            Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta 
Riaditeľ pretekov :       Ing. Juraj Kollár, 0903 880665   
Tajomník pretekov :     Jozef Smoter  0905 777 712 
Zdravotná služba :       FALCK  záchranná služba 
Rozhodcovský zbor :   Deleguje SZC 
 

                                         Technické ustanovenia 
 
 Prihlášky : Na adresu  velodrompresov@gmail.com do 29.06.2016 
 
 Kancelária pretekov :   cyklistický štadión Prešov – Športová ulica  
 Prezentácia :  od 08:30 – 10:00 hod.   02.07.2016  (pre záujemcov o štart na dráhe a kritériu) 
                         od 12:00 – 14:00 hod.   02.07.2016  (pre záujemcov o štart na  kritériu) 
                         od 07.30 -  08:30 hod    03.07.2016 
 Program pretekov 02.07.2016 :  
 Od 10:30 Preteky na dráhe v disciplínach 500m a 1km s pevným štartom  
    (ako doplnenie a spestrenie súťaže, jazdí sa na cestných bicykloch) 
Vyhlásený bude najrýchlejší v každej kategórii 
Vyhlásenie  výsledkov po skončení kritéria v priestoroch cyklistického štadióna. 
 
Od 15:00 štart kritéria na okruhu dĺžky 3200m v poradí:  
    Mladší žiaci, Žiačky, Staršie žiačky               3 okruhy hladká jazda  
    Starší žiaci a Kadetky                                     6 okruhov bodovacia jazda 
    Kadeti, Juniorky, Ženy                                   8 okruhov bodovacia jazda 
    Juniori                                                           10 okruhov bodovacia jazda 
    Masters D,E,F, Ž-B : spoločný štart –           6 okruhov bodovacia jazda 
    Masters B, C, Ž-Elite, Ž-A: spoločný štart - 8 okruhov bodovacia jazda 

    Masters A,muži B: spoločný štart -            10 okruhov bodovacia  jazda 
 
Bodovacia jazda: každý prejazd 2,1, každý druhý okruh 5,3,2,1 cieľ 10,6,4,2 body 
Vyhlásenie po výsledkov po skončení pretekov v priestoroch cyklistického štadióna. 
Preteky sa konajú na uzavretom okruhu. 
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Program pretekov 03.07.2016 : 
Trasa pretekov: Záborské, osada Dúbravy, Šarišské Bohdanovce, Drienov, Petrovany, 
Záborské.    
Štart a cieľ pretekov : pri stredisku údržby NDS a.s. Petrovany 
Štart pretekov 
10:00 hod Juniori                                                      4 okruhy     100km    
10:05 hod Kadeti, Juniorky, Ženy                            3 okruhy      75km 
10:10 hod Starší žiaci a Kadetky                              2 okruhy      50km   
10:15 hod Mladší žiaci, Žiačky, Staršie žiačky        1 okruh        25km                                             
  
Porada vedúcich družstiev sa uskutoční o 08:45 v priestoroch kancelárie, kde budú 
pridelené aj čísla na sprievodné vozidlá. 
Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky. 
Vyhodnotenie v priestoroch štartu a cieľa po skončení pretekov 
 

    Štartovné:  podľa súťažného poriadku pre rok 2016 
   Ceny :      Podľa Finančných  náležitostí SZC 
   Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.  
   Upozorňujeme zabezpečiť si ubytovanie  v predstihu vzhľadom na konanie futbalového turnaj    
   mládeže v Prešove. 
 
 
 
 

                                                     Záverečné ustanovenia 
   
 
●  preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC,  
    súťažného poriadku na rok 2016 a tohto rozpisu. Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky.  

 Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, vodiči sprievodných vozidiel  a diváci sa 
zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny polície, 
usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ neručí za škody pretekármi spôsobené alebo im 
vzniknuté. 

●  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. 
●  usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
 
 
 
V Prešove : 10. 05.2016                                                             Schválené :  
 
          Ing. Juraj Kollár  v.r.                                                            Mgr.  Pavol Gálik  v.r. 
              riaditeľ  pretekov                                                                   predseda   ŠTK SZC    

 

                                                                                                                                         Ing. Dušan Krkoška v.r. 
                                                                                                                     ŠTK SZC                                                                                        
 

 
      
                                                                     

 
 
           

     


