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MERIDA ROAD CUP 2021 

 
 

SZC Cyklistika pre všetkých 

Slovenský pohár Masters v cestnej cyklistike  

preteky jednotlivcov s hromadným štartom  

LAXAR TOUR 2021 

Usporiadateľ Slovenský Zväz Cyklistiky 

Organizátor PROefekt team v spolupráci s obcou Lakšárska Nová Ves 

Dátum a miesto sobota 18.9.2021, 10:00 hod. , Lakšárska Nová Ves – časť Mikulášov 

Predseda org. 

výboru 

Ing. Oľga Procházková, starostka obce Lakšárska Nová Ves 

Riaditeľ pretekov Peter Ďuriač, M: 0910 642 775, E: pduriac@gmail.com 

Tajomník 

pretekov 

Zoltán Drozd, M: 0903 753 357, E: consulrcs@gmail.com 

Rozhodcovia Deleguje komisia rozhodcov SZC 

Zdravotné 

zabezpečenie 

Zabezpečí usporiadateľ 

 

Kategórie 

muži MASTERS A, B, C, D, E, F, G 
ženy MASTERS A, B, C, Elite 
Muži B 
Juniori/Juniorky 
Kadeti/Kadetky 
HOBBY muži/ženy 

 

Prihlášky 

Prihlasovanie cez online registračný formulár uvedený na stránke SZC 

http://www. https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/kalendar-prop-

vysl  uzávierka 16.9.2021 do 15h00  

Kategória Hobby sa prihlasuje na mailovej adrese pduriac@gmail.com 

Uzávierka 17.9.2021 do 19h00 

 

 

Podmienky štartu 

Prihlásenie cez web SZC 

Platná licencia SZC na rok 2021 

Celoročné štartovné číslo MRC 2021 (neplatí pre Juniorov/ky, Kadetov/ky a HOBBY ) 

Zaplatené štartovné bankovým prevodom 

Predložené čestné prehlásenie o bezinfekčnosti v deň pretekov 

 

mailto:pduriac@gmail.com
mailto:consulrcs@gmail.com
http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
mailto:pduriac@gmail.com
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Kancelária 

pretekov 

18.9.2021 v  Lakšárskej Novej Vsi, DUO BAR, 204, Lakšárska Nová Ves 

https://restaurantguru.com/Duo-bar-Laksarska-Nova-Ves#modal_map 

Od 7h15 do 8h30 – hobby kategória ( pretekári bez licencie )  

od 8h00 do 9h00 – pre štartujúce doobeda aj pre štartujúcich poobede  

od 12h30 do 13h00 – LEN pre štartujúcich poobede  

 

jednotlivé štarty kategórii sú definované v odseku „Štarty a dĺžka trate podľa 

kategórií“ Tab.1: rozpis štartov kategórií 

 

 

 

 

 

Štartovné 

Masters A,B,C, Muži B, Hobby muži/ženy: 10 € 

Masters D,E,F,G: 5 €.  

ženy MASTERS A, B, C, Elite: 5 €.  
kadeti/kadetky a juniori/juniorky 2 € 
 
Platba štartovného: do 16.9.2021 prevodom na účet:  
SK35 1100 0000 0029 3602 4586  
 
Pretekári MRC 2021 identifikujú platbu: 

- variabilný symbol: štartovne číslo ( pridelene na MRC2021 )  
- správa pre prijímateľa: meno a priezvisko 

Pretekári HOBBY identifikujú platbu: 
- správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, rok narodenia 

Začiatok pretekov 17.9.2021 v piatok o 18h00 – stretnutím organizačného výboru 

 

 

 

 

 

 

 

Trať pretekov 

 

 

 

 

 

 

Preteká sa na trati s úplným obmedzením dopravy. 
Štart/ciel: Lakšárska Nová Ves, časť Mikulášov 
 
Trasa okruhu je v pravotočivom smere ( znázornenie je na obr.2 alebo web-linky 
v texte) 
https://www.strava.com/routes/2811360585633527084 
 
https://veloviewer.com/routes/2811360585633527084 
  
Dĺžka okruhu: 18,3m 
Prevýšenie: 157m  (obr.1 – profil trate ) 
18 000 m asfaltový povrch 
300m pevný gravelový úsek zjazdný na galuskách 
 

 
Obr.1 – profil trate 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strava.com/routes/2811360585633527084
https://veloviewer.com/routes/2811360585633527084
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Trať pretekov 

 

 

Legenda ku obr.2 
1- 1. Vjazd do Vojenského Výcvikového Priestoru Záhorie ( ďalej len VVPZ ) 
2- 2. Zmena smeru pri strelnici 
3- 3. Zmena smeru pri potoku Žliabok 

4. Výjazd v obci Mikulášov na cestu 1111 ( miesto štartu a cieľa ) 

 
Obr.2 – trasa pretekov s kľúčovými miestami zmeny smeru 

 

 

 

Technické 

ustanovenia: 

 

Usporiadateľ žiada zúčastnených pretekárov a divákov zaparkovať automobily na 
parkovisku pred Obecným úradom LNV ( vedľa kancelárie pretekov ) vzdialenej 3km 
od miesta štartu, keďže je obmedzená možnosť parkovania v okolitých uliciach časti 
obce Mikulášov a môže to zhoršovať bezpečný pohyb cyklistom a zdravotníkom počas 
pretekov. Nie je k dispozícii parkovisko s veľkou kapacitou v časti obce Mikulášov. 
 
Počas pretekov nebude povolený vstup na trať sprievodným vozidlám/preteká sa bez 

sprievodnej technickej kolóny.  

Usporiadateľ vytýči 2 pevné servisné depá na trati, kde pretekár v prípade technickej 

poruchy môže dostať technickú pomoc/výmenu materiálu od mechanika.  

Bude vytýčené miesto BUFETU, kde sa môžu aj odhadzovať použité obaly traťoviek. 

Usporiadateľ žiada pretekárov aby neodhadzovali obaly mimo bufetu 

a neznečisťovali priestory lesa. 
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Na trať pretekov bude mať prístup pilotné vozidlo pred peletónom, vozidlo 

rozhodcov, vozidlo usporiadateľa a v prípade potreby zásah zdravotnej služby alebo 

hasičov.   

 

 

 

Štarty a dĺžka 

trate podľa 

kategórií 

 

 Kategória Čas štartu Počet okruhov Dĺžka Očakávaný dojazd 

1 Masters C 
Ženy MASTERS A 
Ženy Elite 
Juniorky 
Kadeti 

 
 

10h00 

 
 

4 

 
 

73 km 

 
 

12h00 

2 HOBBY 10h10 4 73 km 12h10 

3 MASTERS D 
Ženy B 
Kadetky 

 
10h20 

 
3 

 
55 km 

 
11h35 

4 MASTERS E, F, G 
Ženy C 

10h20 2 37 km 11h15 

5 Muži B 
Juniori 

14h00 5 92 km 16h45 

6 MASTERS A, B 14h10 4 73 km 16h25 

Tab.1 : rozpis štartov kategórii 

 

 

 

Vyhodnotenie 

Ceremoniál vyhodnotenia bude na námestí pred Obecným úradom obce Lakšárska 
Nová Ves, rozdelený do dvoch častí. 

1. pre kategórie štartujúce v doobedňajšej časti po 12h30 
2. pre kategórie štartujúce v poobedňajšej časti po 17h00    

 
V kategórii Masters budú odmenení prví traja pretekári v každej kategórii vecnými 
cenami a diplomom.  
 

Špeciálne 

opatrenia pre 

zúčastnených 

pretekárov 

Usporiadateľ postupuje primerane k rešpektovaniu usmernení a vydaných opatrení 
ÚVZSR vo Vestníku SR ročník 31 z 5.2.2021, vyhláškou č.45 - Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, dodržiavaním 
opatrní podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona pre výkon hromadných podujatí v 
interiéri aj exteriéri 
 

 

 

Záverečné 

ustanovenia 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: Pre akékoľvek konzultácie účastníkov/trénerov ohľadom 
definovaných podmienok štartu, prihlasovania pretekárov, operatívnych zmien pred 
a počas realizácie je kompetentný odpovedať výhradne riaditeľ pretekov. Všetky 
ostatné informácie komunikované iným spôsobom, či inou osobou sú nerelevantné 
 
Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu.  
Preteky sa idú po užších cestách ako sú bežne verejné komunikácie, sú to vojenské 
obslužné komunikácie VVPZ. Napriek tomu že sú preteky bez prístupu verejnej 
dopravy, treba byť ohľaduplný a rešpektovať pravidlá cestnej premávky a osobnej 
bezpečnosti. 
 
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   
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Záverečné 

ustanovenia 

 
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. 
 

Usporiadateľ žiada zúčastnených o toleranciu k nastaveným 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 
vyhlášok RUVZ. Ak by to bolo nevyhnutné, počty štartujúcich sa budú v prípade 
obmedzení regulovať na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.  
 
Usporiadateľ športového podujatia sa riadi aktuálnymi predpismi o hromadných 
podujatiach ( vyhláška č. 208/2021 ). 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho za  porušenie  opatrení. 
 

 

 

V Bratislave 
19.8..2021 

Ing. Peter Ďuriač, riaditeľ pretekov, 
 
Ing. Dušan Krkoška, za ŠTK SZC. 
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Príloha č. 1  
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

a 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  
 
/ Dolupodpísaný/-á (pretekár/pretekárka) ..........................................................................................,  
 
trvalým bydliskom..............................................................................................................................................,  
 
telefonický kontakt ................................................, čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho 
ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
dospelých/mládež mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky 
dohľad). Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu 
ostatných 7 dní v úzkom kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.  
Vyhlasujem*:  
a ) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR/LAM testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín 
alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-
19 nie starší ako 24 hodín pred začiatkom pretekov  
Dátum vykonania testu: .................................  
 
alebo  
 
b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod:  
 
............................................................................................................................................................. 
* Vyhovujúce zakrúžkovať ** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s 
prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo 
nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť 
zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia 
odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).  
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som 
sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnému usporiadateľovi Falange o.z., 
organizátorovi SZC, ako aj jeho zriaďovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom 
ochrany zdravia a riadneho zabezpečenia prípravy, realizácie a prevádzky hromadného športového podujatia 
podľa propozícií vydaných pre cyklistické preteky preteky jednotlivcov s hromadným štartom LAXAR TOUR 
2021  na deň 24.7. 2021.  
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do 
odvolania súhlasu. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole 
III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb 
uvedené v článkoch 12 až 22.  
 
 

V ..............................................  dňa ......................................... Podpis: 

  

 


