
 
 

 

3. ročník Medzinárodné  cyklistické 

preteky Trenčianskym regiónom 
 

 
 
 

 
 

       
                                        Obec Podlužany 

 

Organizátor Slovenský Zväz Cyklistiky 

Usporiadateľ Klub ,, xRoad“ Bánovce nad Bebravou v spolupráci s TSK 

Dátum a miesto 7.4.2023 – 9.4.2023  Bánovce nad Bebravou 

Riaditeľ pretekov Janka BUCHELOVÁ  + 421 905 268 569 , jancinka957@gmail.com 

Tajomník  pretekov Roman BRONIŠ   +421 905 781 169 , bronis.roman@gmail.com 

Rozhodcovia 
Hlavný rozhodca: Ondrej Bíroš; +421 918 825 442; 

ondrej.biros@gmail.com 

Kategórie Spojená kategória MUŽI + JUNIORI 

Prihlášky 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar 
prihlasovanie prebieha do 5.4.2023 do 15:00. 
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári 

Kancelária pretekov 
7.4.2023 od 8:00 hod do 10:00 hod v obci UHROVEC pizzeria LA 

MAŇANA 

Štart/Cieľ 

1./1. pol-etapa - 7.4.2023  o 11:00 hod. Časovka jednotlivcov – Jankov 
Vŕšok 

1./2. pol-etapa - 7.4.2023  o 17:30 hod. večerné  kritérium Bánovce 
nad Bebravou 

2. etapa – 8.4.2023 o 15:00 hod. Bánovce nad Bebravou 23,5km 
3. etapa – 9.4 . 2023 o 13:00 hod. Bánovce nad Bebravou 23,5 km 

Štartovné MUŽI / JUNIORI – 30,00 € 

 
Ceny 

ETAPY a Pol-etapy:  prví traja :   80,-€  , 50,-€  , 30,-€ 
Najlepší junior : 30,- € 
Prvá pol-etapa bude vyhodnotená po skončení 2 pol-etapy 
Celkové poradie jednotlivcov: prví desiati: 280,-€ , 230,-€ , 200,-€ , 

150,-€ 100,-€ , 60,-€ , 50,-€ , 40,-€ , 30,-€ , 20,-€ 
Bodovacia celkovo:  100,-€  , 70,-€  , 50,-€ 
Vrchárska celkovo : 100,- € , 70,- € ,  50,- € 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar


 
Juniori celkovo: prví piati: 100,-€ , 70,-€ , 50,-€ , 40,-€ , 30,-€ 
Najlepší tím: 200,- € 

Podmienka účasti Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2023 

Technická porada 

V piatok 7.4.2023 o 16:30 hod . v Bánovciach nad Bebravou ul. Janka 
Matušku / budova MsKS.   Výdaj vysielačiek a označenie na 
mechanické vozidla pred etapou v sobotu a v nedeľu. 

Trať pretekov: 

1./1. pol-etapa – časovka Jankov Vŕšok – 4 km 
1./2. pol-etapa – kritérium v meste Bánovce nad Bebravou – 1km 

okruh 
2. etapa – Bánovce nad Bebravou -  Dežerice – Horňany – Bobot – 

Motešice – Krásna Ves – Timoradza – Podlužany – 5 okruhov  
124,5km 

3. etapa – Bánovce nad Bebravou – Podlužany – Timoradza – Krásna 
Ves – Motešice – Bobot – Horňany – Dežerice – Podlužany – 6 
okruhov  147,5 km 

Program: 

Piatok 7.4.2023 
Štart o 11: 00 hod  1./1. pol-etapa časovka na Jankov Vŕšok – 4km 
Štart o 17:30 hod. 1./2. pol-etapa kritérium Bánovce nad Bebravou. 

Ul. J.Matušku  30 okruhov  hladká jazda 
Sobota 8.4.2023 
O 14:00 hod predstavovanie teamov 
Štart o 15:00 hod  .  2. Etapa preteky jednotlivcov parkovisko pred 

poliklinikou v Bánovciach nad Bebravou ul. Hviezdoslavova 
Nedeľa 9.4.2023 
Štart o 13:00 hod.  3. Etapa preteky jednotlivcov parkovisko pred 

poliklinikou v Bánovciach nad Bebravou ul. Hviezdoslavova 
 
Pretekár odvolaný rozhodcovským zborom v 2. pol-etape pokračuje aj 

v ďalšej etape!!!! Dopočíta sa mu čas a za neprejdenie celej 
trate a 5 min penalizácia do celkového hodnotenia. 

Hodnotenie súťaží: 

Žltý dres – pretekár s najlepším  časom, v prípade rovnosti časov 
o víťazovi 

bude rozhodnuté podľa článku bodu 2.6.015 
Časové bonifikácie v 2. pol-etape: 10 kolo a 20 kolo 3,2,1 s , v cieli ( 30 

kolo) 6,4,2 s. 
Časové bonifikácie v 2. Etape RP v 2 a 4 kole ( pred Obecným úradom 

v obci Dežerice )  3,2,1 s, v cieli 10, 6, 4 s. 
Časové bonifikácie v 3. Etape RP v 2 a 4 kole ( prejazd cieľom v obci 

Podlužany )   3,2,1 s, v cieli 10, 6, 4 s. 
 
Červený dres – víťaz bodovacie súťaže , v prípade rovnosti bodov sa 

o poradí rozhodne podľa bodu 2.6.017. 
Po 1. pol-etape bude držiteľom červeného dresu druhý pretekár 

v poradí. 
V 2. pol-etape: 15 kolo a v cieli ( 30 kolo) body do bodovacej súťaže 3 , 

2 , 1 bod. 
V 2. Etape RP v 2 a 4 kole (pred Obecným úradom v obci Dežerice) a v 

cieli  body do bodovacej súťaže 3,2,1 bod. 
V 3. Etape RP v 2 a 4 kole (prejazd cieľom v obci Podlužany) a v cieli 

body do bodovacej súťaže 3,2,1 bod. 
 



 
Modrý dres – víťaz vrchárskej súťaže , v prípade rovnosti bodov sa 

o poradí rozhodne podľa bodu 2.6.017 
V cieli 1./1. pol-etapy  budú udelené  do vrchárskej súťaže 3,2,1 bod. 
V 2. Etape Horská prémia v 3. a 5. kole body 3, 2, 1 bod do vrchárskej 

súťaže. 
V 3. Etape Horská prémia v 3 a 5 kole body 3, 2, 1 bod do vrchárskej 

súťaže. 
 
Biely dres – najlepší junior 
 
Najlepší tím – Celková klasifikácia tímov je vypočítaná na základe 

súčtu troch najlepších individuálnych časov každého tímu v 
každej odjazdenej etape, 2.6.016 

Predpis 

Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.  
V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.  
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho 

klubu.  

Zdravotné 
zabezpečenie/nemocnice Červený kríž Topoľčany, NsP Bánovce nad Bebravou , FN Trenčín 

Ubytovanie Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, každý si hradí náklady sám 

Mechanické autá 

Vodič Mechanického auta musí mať platnú licenciu SZC/UCI 

Mechanické auto musí spĺňať tieto podmienky: maximálna výška 
1,66m, priehľadné zadné sklo, bez ťažného zariadenia. Autá 
nespĺňajúce tieto podmienky môžu jazdiť a konci konvoja. 

Ako prvé za pelotónom jazdí auto rozhodcu, následne lekár a až 
potom Mechanické autá. 

Mechanické autá sa radia podľa čísel pridelených na porade, spolu 
s vysielačkou. 

Jazdí sa zásadne vpravo. 

Predbieha sa zásadne vľavo(auto/cyklista). 

Občerstvenie z mechanického auta je od 30.km po štarte do 20.km 
pred cieľom, ak nie je stanovené na porade inak, za autom 
hlavného rozhodcu v prípade pelotónu a za skupinou v prípade 
úniku. 2.3.025 – 2.3.027 

Zákaz vykláňať sa z auta. 

V prípade pádu/defektu sa zastavuje vpravo, ak to situácia 
neumožňuje, je možné zastaviť aj vľavo. V každom prípade je 
treba nechať priestor na prejazd cyklistov, záchranných zložiek, 
rozhodcov a ostatných mechanických áut. 2.3.029 – 2.3.033 

V žiadnom prípade nebude tolerovaná jazda za mechanickým autom 
v konvoji vľavo(predbiehanie ostatných mechanických áut 
s cyklistom v závetrí). 

Všetky Mechanické autá sa riadia pravidlami 2.2.038 – 2.2.043, 
2.3.019 – 2.3.022,  

V prípade nerešpektovania pravidiel budú vodiči/cyklisti sankciovaní 
podľa tabuľky trestov 2.12.007    40% z tretieho stĺpca. 

Po pretekoch treba vrátiť vysielačku rozhodcom v priestore cieľa. 

Fotografovanie/ video 
záznamy 

Počas etáp budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy na 
zdokumentovanie podujatia. Tie môžu byť zverejnené v tlači, 



 
TV, na webových sídlach a sociálnych sieťach slovenského zväzu 
cyklistiky, prip. jej partnerov a partnerov majstrovstiev. Svojou 
účasťou na pretekoch dávate súhlas so zverejnením týchto 
materiálov na uvedené účely. 
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1./2.poletapa: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.etapa: 



 

 

 
 

3.etapa: 



 

 

 


