
                                                                                                                                                             

                          

                                              

                                              

                                                              

 
Cyklistický klub Rimavská Sobota, Slovenský zväz cyklistiky usporiadajú: 

Slovenský pohár v kategóriách MASTERS v cestnej cyklistike, 
časovka do vrchu 

„Krokavská kvapka potu“ 
v spolupráci s obcami Teplý Vrch, Rovné, Krokava 

ako súčasť Veľkej ceny GEMERA 6. ročník 
 

                                               Všeobecné ustanovenia 
Dátum a miesto:                                 19.6.2022 (nedeľa) 
Predseda organizačného výboru:    Janka JANŠOVÁ, starostka obce T. Vrch 
Riaditeľ pretekov:                               Mgr. Ondrej BAKŠA, stemexsk@gmail.com, 0918 621 154 
Tajomník pretekov:                             Mgr. Pavol Hedvigy 
Technický riaditeľ:                              Ján Juhaniak 
Zdravotná služba:                               zabezpečí organizátor 
Hlavný rozhodca:                                Miloš Kollár, tel: +421 903 625 662 
 

                                         Technické ustanovenia 
Prihlášky: elektronicky na stránke: www.cyklistikaszc.sk do 15.6.2022 (streda) 18:00 hod. 

Začiatok podujatia: 18.6.2022 7:30 hod. pracovným stretnutím Organizačného výboru 

Kancelária pretekov: ZŠ Teplý Vrch v sobotu 18.6.2022 od 8:00 do 9:30 hod. a v nedeľu od 8:00 do 

9:30 hod. 

Prezentácia: ZŠ Teplý Vrch v sobotu 18.6.2022 od 8:00 do 9:30 hod. a v nedeľuo d 8:00 do 9:30 hod 

 

Program pretekov: 8:00 – 9:30 hod, prezentácia ZŠ Teplý Vrch 

                                 9:30 – 10:30, presun pretekárov na štart v obci Rovné, časť Burda 

                                 11:00 - štart prvého pretekára 

 

Miesto štartu: Obec Rovné, časť Burda pri ihrisku  
Cieľ: Obec Krokava pred budovou OÚ 
Trasa pretekov: Podľa mapky v prílohe    
    
Poradie kategórií na štarte: 
11:00 hod. Muži B, Juniori/ky, Ženy Elite, Muži Masters A, Muži Masters B, Muži Masters C, 
Kadeti, Muži Masters D, Ženy Masters A, B, Muži Masters E, Muži Masters F, G, Ženy 
Masters C, kadetky.   
Hobby kategórie - spoločný štart                
 
Preteká sa za plnej premávky. 
 

http://www.cyklistikaszc.sk/


 
Vyhodnotenie v priestoroch Rekreačného zariadenia Krokava po skončení pretekov cca 
od 14:30 hodiny 
   
Štartovné v zmysle Finančné náležitosti SZC 2022 nasledovne: Muži B, Hobby, Masters 
A, B, C, D - 10 €. Masters E, F, G - 5 €. Všetky ženy  – 10 €. Juniori - 5 € 
Platba štartovného: do 16.6.2022 prevodom na účet: SK2775000000004022645529  

Pretekári MRC 2022 uviesť variabilný symbol: štartovné číslo (pridelené na MRC 2022), v kolónke 

„správa pre prijímateľa“ meno a priezvisko.  

 

     Ceny:  vecné ceny, poháre, medaile 
Klub s najväčším počtom získaných bodov v pretekoch jednotlivcov (18.6.2022) a v časovke 

do vrchu (19.6.2022) získava  PUTOVNÝ GEMERSKÝ POHÁR. Do vlastníctva ho získa klub, ktorý 
získa najväčší počet bodov tri roky po sebe bez prerušenia. 

              
Podmienka účasti: Muži masters A, B ,C, D, E, F, G + Ženy masters A, B, C, Muži B, Ženy 
ELITE, licencia SZC + celoročné štartovné číslo MRC 2022, kadeti/ky, juniori/ky celoročné číslo 
SP. 
 

Záverečné ustanovenia 

●  preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC,  
    súťažného poriadku na rok 2022 a tohto rozpisu. Preteká sa za plnej  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 spôsobených, alebo im 
vzniknuté. 

●  pretekári štartujú v cel 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. 
 
      Občerstvenie:  Pri prezentácii obdrží zástupca klubu balené bagety pre svojich 
pretekárov, pitný režim počas a po pretekoch bude zabezpečený v cieli pretekov. 
 
      Ubytovanie: rekreačné zariadenie Drienok – mobil: 0917 332 479, p. Fabová 

                          rekreačné zariadenie Ormet   -  e-mail: ormet@centrum.sk 

                                          mobil: 0905 874 243, p.Oštrom  

                                          info: www.ormet.sk                             

 
      Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.  
 
 
 
V Rimavskej Sobote, 17.5.2022                                               
 

        Schválené:  
 
 

           Mgr. Ondrej BAKŠA                                                      Pavel Havrila v.r. 
              riaditeľ  pretekov                                                                   ŠTK  CPV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ormet@centrum.sk


 
 
Mapa časovky do vrchu Burda – Krokava: 

 

    

 

 
 
 

 
Partneri podujatia: 

 
 

                   
 
                         OBEC TEPLÝ VRCH                                              

 
Podujatie organizované s finančnou podporou: 
  

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA 
 
                                                                   


