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Partneri MERIDA ROAD CUP 2022,  Slovenského pohára Masters: 

 

             
 
 
 
 

       

 

 

 

MERIDA ROAD CUP 2022 
SZC Cyklistika pre všetkých 

7. kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters  

Individuálna jazda do vrchu Hubalová 

 

Usporiadateľ Cyklistický klub Falange Bratislava a obec Kuchyňa 

Miesto a dátum 
konania: 

Kuchyňa,  sobota   25.  júna   2022   o 10:30 h. 

Organizátor Slovenský zväz cyklistiky, odvetvie Cyklistika pre všetkých  

Kancelária  
časovky: 

Cyklistické kluby prihlasujú hromadne pretekárov všetkých kategórií MERIDA ROAD CUP cez prihlasovací portál na 
stránke www.cyklistikaszc.sk.  

Kategória Hobby sa prihlasuje mailovej adrese paliholly@gmail.com.  
 
Elektronická registrácia bude ukončená vo štvrtok 23. júna 2022 o 15:00 h.  
Úhrada štartovného bude iba BEZHOTOVOSTNE klubom hromadne za všetkých prihlásených bankovým prevodom 
na  účet Falange vo FIO banke IBAN: SK71 8330 0000 0027 0081 7248. 
Kluby pri úhrade uvedú ako variabilný symbol IČO a v poznámke názov klubu. Pretekár bez licencie uvedie 
v poznámke priezvisko a rok narodenia. 
 
Štartovať môžu len pretekári s zaplateným štartovným. Úhradu prevodom treba zrealizovať najneskôr v stredu 22. 
júna 2022 do 24:00 h.  
Kancelária pretekov bude otvorená v Kultúrnom centre v Kuchyni v deň pretekov od 08:00 do 09:00 h.  
 

Čestný riaditeľ 
pretekov: 

Róbert  BUJNA, starosta obce Kuchyňa,  0903 252 131 

Tajomník 
pretekov 

Ing. Pavel Hollý,   paliholly@gmail.com,    0905 421 152 

Hlavný 
rozhodca: 

Rozhodcov  deleguje Komisia rozhodcov SZC podľa rozpisu na rok 2022. 
 

Zdravotné 
zabezpečenie 

Zdravotná služba MEDICASIST. 

 
 
 
Trasa časovky: 

 
 
 

Dĺžka trate: 7 km. Posledný kilometer stúpania dosahuje 10-16%.  
Detaily trasy obr.1 
Štart časovky je na križovatke označenej smerovou tabuľou Vývrať na ceste č. 501 za obcou Kuchyňa smerom na 
Rohožník cca 1km. Stanovište rozhodcov bude za križovatkou Vývrať smerom ku hrebeňu Malých Karpát.  
Cieľ je na konci asfaltovej cesty pred závorou, kde sa nachádza turistická značka „Hubalová“.

http://www.cyklistikaszc.sk/
mailto:paliholly@gmail.com
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Trasa časovky: 
 

 
      obr.1: 2D mapa trasy pretekov 

 
       obr.2: 3D mapa trasy pretekov 
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.obr.3: profil trasy pretekov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické 
ustanovenia: 

Usporiadateľ dôrazne žiada všetkých zúčastnených pretekárov a divákov zaparkovať automobily na 
parkovisku v Kuchyni pred Kultúrnym centrom, kde bude dostatočné miesto pre všetkých účastníkov.  
 
Je zakázaný prístup autami na miesto štartu, trate alebo cieľa, keďže celá oblasť je v chránenej zóne 
so zákazom vjazdu motorových vozidiel.  
 
Parkovanie na štátnej ceste č. 501 môže byť pokutované políciou.  
Pretekári, fotografi, tréneri, doprovod, technici a ostatní sa môžu na miesto pretekov presunúť: 
na bicykli, kolobežke, in-line korčuliach alebo aj pešo.  
 
Na trať a do cieľa bude povolený len výjazd vozidiel usporiadateľa s osobitným povolením Štátnych lesov pre  
presun rozhodcov a organizátorov. Autá usporiadateľa s povolením vyvezú pretekárom potrebné teplé oblečenie do 
miesta cieľa podľa potreby či poveternostných podmienok. 
 

Kategórie: Na pretekoch štartujú pretekári s licenciou SZC 2022 s platným štartovným číslom MRC 2022 v kategóriách:  
Masters A B C D E F G, ženy Masters  A B C, ženy Elite a Muži Elite B.  
Vo vložených pretekoch môžu štartovať Juniori, Kadeti a Hobby. Juniori a Kadeti s licenciou SZC štartujú so svojimi  
Celoročnými číslami, pre kategóriu Hobby zabezpečí usporiadateľ vlastné štartové čísla. 
 

 
Štart kategórií: 

Štartuje sa v minútových intervaloch, štart prvého pretekára je o 10:30 h. v poradí : 
Prví štartujú vložené preteky OPEN ( Kadeti, Juniori a Hobby). 
Potom nasledujú pretekári MRC : Muži Masters  G F E nasledujú  Ženy Masters C B A,  potom Muži Masters D C, 
Ženy Elite B A, a nakoniec  Muži Elite B. 
 

Štartovné: 
 

Masters A B C D,  Ženy Elite, Muži B a Hobby, po elektronickom prihlásení platia štartovné 15 €. 
Masters E F G, ženy Masters A B C,  pri elektronickom prihlásení platia 10 €,  
Juniori 3 €, Kadeti  2 €. 
Platba štartovného v deň pretekov kancelárii bude v dvojnásobnej sume.  

Vyhodnotenie 
a ceny: 

Ceremoniál vyhodnotenia bude prispôsobený podľa prijatých pandemických opatrení.  
V kategórii Masters budú dekorovaní prví traja pretekári v každej kategórii vecnými cenami a diplomom.  
Body do Slovenského pohára Masters sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC  2022. 

 
 
 
 
 

Prihlasovanie účastníka pretekov bude možné iba on-line elektronickou formou, 
Platenie štartovného iba elektronicky na špecifikovaný bankový účet IBAN vopred.   
V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, 
prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí 
Vstup a výstup pretekárov na trať cez vyznačené koridory  



4 
 

Špeciálne 
opatrenia pre 
zúčastnených 

pretekárov 
a delegovaných 

zástupcov 
klubov 

Usporiadateľ žiada zúčastnených o toleranciu k špeciálnym opatreniam, čo prispeje k rýchlejšej a efektívnejšej 
registrácii pretekárov, eliminuje hromadeniu sa ľudí na jednom mieste pri registrácii a evidencii. Paralelne sa splnia 
aj podmienky uvedených vyhlášok. Ak by to bolo nevyhnutné, počty štartujúcich sa budú v prípade obmedzení 
regulovať na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho za  porušenie  týchto opatrení. 
  

Občerstvenie: Občerstvenie bude zabezpečené po pretekoch v reštaurácii pri Kultúrnom centre. 
 

  

Informačná 
povinnosť 

pretekárov: 

Na zlepšenie kvality organizácie pretekov MERIDA ROAD CUP 2022 žiadame pretekárov o vyplnenie e-formulára, čo 
pomôže usporiadateľom a komisii SZC-CPV poznať potreby každého z Vás. 
https://docs.google.com/forms/d/1xIPlz6zRwEOXaITR8pyp8v0Ayvh8CwGHO8cFBcl6vTc/edit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záverečné 
ustanovenia: 

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteky sa idú na zúženej komunikácii, preto treba byť ohľaduplný a 
rešpektovať pravidlá cestnej premávky. 
Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia aj  pretekov na hlave. 
Podľa Pravidiel SZC musia pretekári štartovať v klubových dresoch, alebo v neutrálnych dresoch   
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečie a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
Po štarte prvého pretekára nie je dovolené trénovať alebo jazdiť po trati časovky. 
 
Upozornenie: Usporiadateľ žiada všetkých pretekárov, aby rešpektovali zákaz vjazdu na trať časovky po spustení 
pretekov z dôvodu bezpečnosti štartujúcich. Porušenie tohto upozornenia môže rozhodca riešiť sankciou – 
diskvalifikácia/vylúčenie z pretekov. 
 

 
V Bratislave 

2.3.2022 

Robert Bujna, čestný riaditeľ pretekov, 
 
Ing. Pavel Hollý, tajomník pretekov, 
 
Pavol Havrila, za ŠTK SZC. 

 

      
 

                                         
               


