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MERIDA ROAD CUP 2022 
SZC Cyklistika pre všetkých 

cyklistické preteky Slovenského pohára Masters  

Majstrovstvá Slovenska v časovke jednotlivcov 

MEMORIÁL JANKY ŠIŠLÁKOVEJ 

Usporiadateľ: 
Cyklistický klub Falange Bratislava v spolupráci s obcou Láb a Bratislavským samosprávnym 
krajom 

Miesto a dátum konania: Láb,  sobota    9. júla   2022   o 14:30 h. 

Organizátor: Slovenský zväz cyklistiky – Cyklistika pre všetkých 

Kancelária  časovky: Kancelária pretekov bude otvorená v deň pretekov v Lábe od 11:45 do 13:15 h v Habánskom dome.  
Kluby vopred prihlasujú pretekárov cez prihlasovací portál na stránke www.cyklistikaszc.sk.   
Elektronické prihlásenie bude ukončené vo štvrtok 7. júla 2022 o 15:00 h.  
Kategória Hobby sa prihlasuje na mailovej adrese vlado.polacko@gmail.com.  
Klub uhradí hromadne štartovné za všetkých prihlásených bankovým prevodom  na účet Falange vo 
FIO banke IBAN: SK71 8330 0000 0027 0081 7248. 
Klub pri úhrade uvedie ako variabilný symbol IČO a v poznámke názov klubu. Pretekár bez licencie 
uvedie v poznámke priezvisko a rok narodenia. 
Štartovať môžu len pretekári so zaplateným štartovným. Úhradu prevodom treba zrealizovať najneskôr 
v stredu 6. júla 2022 do 24:00 h.  

Riaditeľ pretekov Ing. Marián Moravčík, starosta obce Láb,  starosta@obeclab.sk,  0903 588 998, 

Tajomník pretekov Ing. Vladimír Polačko,  vlado.polacko@gmail.com,    0905 324 439, 

Hlavný rozhodca: Deleguje SZC podľa rozpisu komisie rozhodcov.  Daniel Fejo 0902 352 952 

Zdravotné 
zabezpečenie: 

Zdravotná služba MEDICASIST. 

Trasa časovky 
jednotlivcov 

Štart časovky jednotlivcov pre všetky kategórie bude na konci obce Láb smerom na Zohor pred 
Habánskym domom. Prvá obrátka bude na kruhovom objazde v Zohore. Naspäť trať povedie cez obec 
Láb k hlavnej ceste pri Jakubove, kde bude druhá obrátka. 
Cieľ časovky bude na začiatku obce Láb. Trasa časovky povedie po novom povrchu vozovky a dĺžka 
trate je 20 km. 

  

Technické ustanovenia: V MERIDA ROAD CUP štartujú pretekári s platnou licenciou SZC na rok 2022 a s platným štartovným 
číslom MERIDA ROAD CUP 2022. 
Zakúpenie celoročného štartového čísla podľa pokynov na stránke SZC za 20 Eur platí na celú sezónu 
a po sezóne zostáva pretekárovi/ke.Okrem registrovaných pretekárov so štartovým číslom budú 
štartovať jednotlivci z kategórií Kadeti, Juniori, Juniorky a Hobby. 
Pre kategóriu HOBBY zabezpečí štartové čísla usporiadateľ. 

Kategórie: Masters ABCDEFG a Ženy Masters ABC pretekajú o titul majstra Slovenska. 

Ženy Elite a Muži B majú preteky slovenského pohára MRC. 
Pre Kadetov, Juniorov, Juniorky a Hobby je to verejné preteky. 

Štart kategórií: Štartuje sa v minútových intervaloch, štart prvého pretekára je o 14:30 h. 
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Ako prví štartujú pretekári v Masters GFED, Ženy Masters CBA, Masters CBA,   
Ženy Elite a Muži B, Hobby, Kadeti a Juniori, Juniorky 

Štartovné: 15 EUR pre Masters ABCD, Ženy Masters ABC a Elite, Muži B a Hobby, 10 EUR  
kategória Masters EFG, 10 EUR Juniori, Juniorky a 5,-€ Kadeti. 

Vyhodnotenie a ceny: Prvé tri a prví traja v kategóriách  dostanú vecné ceny.  V majstrovských pretekoch to budú, medaily 
a majstrovský dres pre víťaza. Body do MERIDA ROAD CUP sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC  
2022. 

Občerstvenie Pre všetkých pretekárov, rozhodcov a organizátorov  bude po pretekoch zabezpečené občerstvenie 
v Habánskom dome v Lábe.  

Mimoriadne opatrenia:  

Záverečné ustanovenia: Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteky sa idú za plnej premávky, preto treba 
rešpektovať pravidlá cestnej premávky. 
Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia aj  pretekov na hlave. 
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: nepovolené jazdenie po trati časovky bude potrestané vylúčením z preteku. 
Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk a www.falange.sk. 

V Bratislave 03.06. 2022 Ing. Vladimír Polačko, tajomník pretekov, 
ŠTK SZC – Pavol Havrila 
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