
 

 

 
Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre mládežnícke kategórie a Ženy a Juniorky 

Malé Trnava Tour 2021 

 

 

 Organizátor  Slovenský Zväz Cyklistiky 

 Usporiadateľ   CK Olympik Trnava, Lovecká 3.  917 01 Trnava 

 Dátum a miesto  Sobota 5.6.2021 Suchá nad Parnou 

 Riaditeľ pretekov  Bohuslav Kujovič, Lovecká 3.  917 01  Trnava. Tel: 0903 376 921 

Hospodár pretekov Magda Drobná, Na hlinách 48. 917 01 Trnava.  Tel:  0905718631 

Lekár pretekov MUDr. Matejková, Vodárenská 100. 921 01 Piešťany. Tel: 0948512667 

 Rozhodcovia  Deleguje KR SZC 

 Kategórie Mladší žiaci, Žiačky, Starší žiaci, Kadeti, Kadetky, Juniorky, Ženy 

 Prihlášky 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar 
prihlasovanie prebieha do 3.6.2021. do 15:00.  
Prihlásiť sa musia aj členovia doprovodu s platnou licenciou. 
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári. 

Dôležité upozornenie 

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie.  

Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované 

počty, podľa dátumu prihlásenia. 

Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade. 

V prípade potreby, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu 

štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero 

častí. 

 Kancelária pretekov 

Piatok 4.6.2021 18:00 Porada Organizačného výboru 
Sobota 5.6.2021  od 8.00 h. do 10.00 h. OÚ Suchá nad Parnou 
Porada vedúcich družstiev 5.6.2021 o 10.15 h.  v kancelárii pretekov  
Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba, s licenciou a  
negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako  
12 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína 4.6. o18:00). 

Povolené hromadné 
podujatia nad 6 osôb 

 

Hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v 
dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na 

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


 

 

miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť 
presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno 
považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s 
maximálnou dĺžkou 48 hodín 

 

Kto sa nemusí v prípade požadovania antigénového testu ním preukázať? 

 osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny 
proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo 
viac ako 14 dní, 

 osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny 
proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo 
viac ako 4 týždne, 

 osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti 
ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), 
ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 
dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

 osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie 
viac ako 180 dňami, 

 ide o osobu do 10 rokov veku. 

 

 Štart/Cieľ 5.6.2021  11:05 Suchá nad Parnou 

 Ceny 

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

 Štartovné  Žiaci/Žiačky 3€;  Kadeti/Kadetky/Juniorky 5€;  Ženy 7€ 

 Podmienka účasti  Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021 

Mechanické vozidlá 

Označenie vozidiel bude vydané pred štartom 1. etapy na porade voči 

licencii vodiča 

 Trať pretekov 
 Suchá nad Parnou, Košolná, Dlhá, Matildin Dvor, Dolné Orešany, Horné 

Orešany, Suchá nad Parnou  Okruh 23km 

 Program 

11:05  Kadeti, Juniorky, Ženy  3 okruhy 
11:10  Starší žiaci, Kadetky   2 okruhy 
11:15  Mladší žiaci, Žiačky  1 okruh 

 Vyhodnotenie Po ukončení jednotlivých kategórií do 15 minút. 



 

 

Predpis 

Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.  

V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v odôvodnených 

prípadoch. 

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho 

klubu.  

 Iné 

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a 

vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade 

neočakávanej udalosti. 

 

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. 

          Hygienické 
a bezpečnostné 
predpisy 

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom 

horných dýchacích ciest. 

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre. 

Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý 

klub. 

 

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú 

všetci účastníci dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy 

podľa nariadení Vlády SR. 

  

Prevody 

MINI, Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku 
Kadeti/Kadetky  6,94 m/otáčku 
Juniorky  7,93 m/otáčku 

UPOZORNENIE 
Sledujte vždy aktuálne propozície na webe SZC, pre prípad dodatočných 

zmien!!! 

 

 



 

 

Schválil predseda ŠTK CC  27.5.2021 
 
 
 

 


