
 
 

 

Kritérium Rajecké Teplice 2022 

KL 2022 

 Organizátor   Slovenský Zväz Cyklistiky 

 Usporiadateľ  CyS – Akadémia Petra Sagana a mesto Rajecké Teplice 

 Dátum a miesto 5.7.2022, Rajecké Teplice 

 Riaditeľ pretekov  Milan Novosad, Klimovské 393/7, 01001 Žilina, 0905 980 901 

 Hlavný rozhodca Karol Mlynár, 0903 570 230, kamly@hotmail.sk 

 Kategórie Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniori, Juniorky/Ženy 

 Prihlášky 

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

prihlasovanie prebieha do 3.7.2022 do 15:00. 
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári 

 Kancelária pretekov 
Utorok 5.7.2022 - od 9.00 do 11.00 h  Mestský úrad  Rajecké Teplice 
Porada vedúcich tímov o 11.15 h. v zasadačke Mestského úradu. 

 
Pre sezónu 2022 sa budú vydávať aj štartové čísla na rám bicykla(rámovky), na 
uchytenie v ráme bicykla, prípadne na sedlovke. 

 Štart/Cieľ ul. Školská, Rajecké Teplice 

 Ceny 

St.Žiaci/Žiačky:  1. 15€;  2. 10€;  3. 5€ 
Kadeti/Kadetky: 1. 20€;  2. 15€;  3. 10€   
Juniori:  1.  25€;    2. 20€;    3. 15€;  4.  10€;   5.  5€ 
Juniorky: 1.  25€;    2. 20€;    3. 15€;  4.  10€;   5.  5€ 
Ženy/Juniorky:  1. 70€;    2. 50€;     3. 30€;   4. 20€;    5. 10€ 

 Štartovné 
Žiaci/Žiačky 3€; Kadeti/Kadetky/Juniori/Juniorky 5€; Ženy 7€; sa hradí na mieste 
v hotovosti. 

 Podmienka účasti      Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2022 

 Trať pretekov 

Okruh v centre Rajeckých Teplíc o dĺžke 950 m po uliciach Školská, Pionierska, 
Kuneradská a Rajecká. 

Štart a cieľ pred Slovenskou poštou na Školskej ulici. 

 Program 

12.00 hod. - náborové detské preteky 

Potom následne: 
MINI – 3 okruhy, hladká jazda 
Ml. Žiaci   –  6 okruhov 
Žiačky       –  6 okruhov 
St. žiaci     –  12 okruhov 
Kadetky    –  12 okruhov 
Kadeti  –   18 okruhov 
Ženy/Juniorky  –   18 okruhov 
Juniori       –   21 okruhov 

 

 

V prípade, že bude v štartovej listine niektorej kategórie málo štartujúcich, môže 
hlavný rozhodca po dohode s riaditeľom pretekov rozhodnúť o spojení kategórií. 

Mesto Rajecké Teplice 

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


 
Táto skutočnosť musí byť oznámená na porade vedúcich tímov. 

Kategória MINI 

Kategória MINI (licenciovaní) v CC nie je súčasťou SP CC ani Kritérijnej ligy, má iba 
samostatné preteky na uzavretých okruhoch.  
Riadi sa pravidlami CC SZC(cestný bicykel), v aktuálnej sezóne sú to ročníky 2012 a 
2013.  

 Vyhodnotenie Všetky kategórie po skončení pretekov juniorov  v priestore štartu a cieľa. 

 Zdravotné zabezpečenie 
nemocnice 

Rescue Systém, Žilina 
Fakultná nemocnica, Spanyolova ul., Žilina 

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.  

 Iné 

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať 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 dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci 
účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa 
nariadení Vlády SR. 

 

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a 
audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/ 
klubu, FB stránke SZC/klubu. 
Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením  materiálov na tieto účely. 

 

V pretekoch, ktoré majú formu kritéria, sa boduje každý tretí okruh 5, 3, 2 a 1 bod, 
každý prejazd 1 bod.  Bodovanie v záverečnom okruhu 10, 6, 4 a 2 body.  

V prípade rovnosti bodov a počtu odjazdených okruhov rozhoduje o poradí 
umiestnenie v záverečnom okruhu.  
 
Pretekári, ktorí zaostanú za hlavnou skupinou a budú vedúcou skupinou (min. 5 
pretekárov) dostihnutí, musia na pokyn rozhodcovského zboru z pretekov odstúpiť, 
neplatí to však v posledných piatich okruhoch pred cieľom, ak hlavný rozhodca 
nerozhodne inak.  
 
Pretekári, ktorí budú rozhodcovským zborom z pretekov odvolaní, budú zaradení do 
výsledkov s počtom mínus kôl zodpovedajúcim počtu kôl zostávajúcich do konca 
pretekov v momente ich odvolania a v poradí podľa posledného prejazdu cieľovou 
páskou.  
 
V prípade, že v spoločnom štarte chlapcov a dievčat bude v štartovej listine 
minimálne 45 štartujúcich a z toho bude minimálne 10 dievčat, môže hlavný 
rozhodca po dohode s riaditeľom pretekov rozhodnúť o samostatných pretekoch 
týchto kategórií. Táto skutočnosť musí byť oznámená na porade vedúcich tímov.  
Každý pretekár je povinný min 15 min. pred štartom sa podpísať do štartového 
hárku.  
 
Na štart sa stavia až na vyzvanie rozhodcovským zborom.  
Do priestoru štartu môžu vstupovať len pretekári, ich doprovod sa môže pohybovať 
len pred štartovou páskou, za zábranami, alebo za posledným pretekárom na štarte. 

Prevody 

 
MINI, Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku 
Kadeti/Kadetky  6,94 m/otáčku 



 
Juniorky/Juniori  7,93 m/otáčku 

 
Schválil predseda ŠTK CC 9.6.2022 
 
Mapka okruhu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


