
 
  

MERIDA ROAD CUP 2021 
SZC Cyklistika pre všetkých 

5. kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters  

v časovke dvojíc 

 
Usporiadateľ: Cyklistický klub Falange Bratislava v spolupráci s obcou Zohor 

 

Miesto a dátum konania: Zohor,  nedeľa    16.mája   2021   o 15,15 h. 
 

Kancelária  časovky: Pretekári sa registrujú na preteky prostredníctvom prihlasovacieho portálu na 
stránke SZC. Kluby/jednotlivci platia štartovné za všetkých prihlásených 
cyklistov, aj keď nebudú zaregistrovaní v kancelárii pretekov.  Za vopred 
neregistrovaných cyklistov platia kluby/jednotlivci trojnásobok štartovného danej 

kategórie /viď Finančné náležitosti SZC/. Nahlásenie zloženia dvojice a úhrada 
štartovného sa prijíma v kancelárii na štadióne v Zohore v deň pretekov od 
13:45 do 14:15 hod. 
 

Riaditeľ pretekov Ing. Michal Matyšek,  miso.matysek@gmail.com,   0903 036 522, 
 

Hlavný rozhodca: Deleguje SZC podľa rozpisu komisie rozhodcov. 
 

Zdravotné zabezpečenie: Zdravotná služba MEDICASIST. 
  

Trasa časovky dvojíc Zo Zohora, cez Vysokú pri Morave k nechránenému železničnému prejazdu pred 
Záhorskou Vsou, kde bude obrátka naspäť. Trať meria celkom 28 km.  
Trať je mierne zvlnená rovina s malými prevýšeniami. 
Štart a cieľ časovky je v obci oproti kostolu.  
 

Technické ustanovenia: V MERIDA ROAD CUP štartujú pretekári splatnou licenciou SZC na rok 
2021 a štartovým číslom MERIDA 2021.  Vo vložených pretekoch  budú 
štartovať dvojice Hobby.  
Celoročné štartové číslo MERIDA 2021 je platné na celú sezónu a po sezóne 
zostáva pretekárovi/ke. Pokyny na zakúpenie štartového čísla MERIDA 2021 sú   
na stránke www.cyklistikaszc.sk  
Pre kategóriu HOBBY zabezpečí štartové čísla usporiadateľ. 
 

Kategórie: Dvojica môže byť zmiešaná (muž+žena), alebo aj z rôznych kategórií. 
Rozhodujúci je súčet  rokov dvojice dosiahnutý v roku 2021:  
Kategória 1. Súčet rokov dvojice od 38 do 59 rokov,  
Kategória  2. Súčet rokov od 60 do 79rokov, 
Kategória  3. Súčet rokov od 80 do 99 rokov,  
Kategória  4. Súčet rokov od 100 do 119 rokov, 
Kategória  5. Súčet rokov od 120 do 129 rokov,  
Kategória  6. Súčet rokov od 130 do 139 rokov, 
Kategória  7. Súčet rokov od 140 do 149 rokov, 
Kategória  8. Súčet rokov nad 150 rokov,  
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Kategória  9. Juniori a kadeti,  
Kategória  10. Hobby. 

Štart kategórií: Štartuje sa v minútových intervaloch, štart prvej dvojice je o 15:15 h. v poradí : 
Prví štartujú dvojice od kategórie 1 až po kategóriu10. 

Štartovné: Pre kategóriu Muži B, Masters ABCD, Hobby je štartovné 10€ , kategória 
Masters EFG, pre všetky ženy Masters a Elite je 5€, Juniori a Kadeti 2€. 

Vyhodnotenie a ceny: Vo všetkých kategóriách budú odmenené prvé tri dvojice vecnými cenami.  Body 
do MERIDA ROAD CUP sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC  2021. 

Mimoriadne opatrenia: Z dôvodu prijatých vládnych opatrení proti pandémii bude možné iba online 
prihlasovanie. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na 
požadované počty, podľa dátumu prihlásenia. Do kancelárie pretekov je možné 
vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest  a dodržania vzdialenosti 2 
metre. Štartovné sa bude vyberať za jednotlivé kluby naraz na jednom doklade. 
Ako sprievod sa môžu zúčastniť iba licencovaní členovia SZC. Kluby pri 
prezentácii nahlásia mená a čísla licencií sprievodu.  V prípade potreby limitovať 
počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých 
kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí. 

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 10.04.2021 Ing. Michal Matyšek, riaditeľ pretekov, 
Ing. Dušan Krkoška, za ŠTK SZC. 
 

 
 
 

      
 

                                         
               

              CK Falange    
 
 
  
 

 

 

http://www.cyklistikaszc.sk/
http://www.falange.sk/


Mapka časovky dvojíc  16.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor 

 

 

 

1 – Štart/Cieľ, 2, 3, 4 – regulovčík, 5 - Obrátka 

 

 


