
                                                                                                                                                             

 

 

                          
                                              

                                              

                                                              

 
Cyklistický klub Rimavská Sobota, Slovenský zväz cyklistiky usporiadajú: 

16. kolo Slovenského pohára MASTERS  v cestnej cyklistike - 
preteky jednotlivcov s hromadným štartom 

„PEKLO GEMERA“ 
  v spolupráci s obcou Teplý Vrch 

ako súčasť Veľkej ceny GEMERA 4.ročník 
 
 

                                               Všeobecné ustanovenia 
 
Dátum a miesto :                                 27.9.2020(nedeľa) 
Predseda organizačného výboru :     Janka JANŠOVÁ, starostka obce T. Vrch 
Riaditeľ pretekov :                               Mgr. Ondrej BAKŠA, stemexsk@gmail.com,  
          Tel. 0918 621 154 

Tajomník pretekov :                             Mgr. Pavol Hedvigy 
Technický riaditeľ :                              Peter ZAJC 
Zdravotná služba :                               zabezpečí organizátor 
Rozhodcovský zbor :                           Deleguje SZC 
 

                                         Technické ustanovenia 
Prihlášky : elektronicky na stránke : www.cyklistikaszc.sk do 23.9.2020  do 15.00 hod. Odporúčajú 

sa kolektívne prihlášky. 

 

Kancelária pretekov : ZŠ Teplý Vrch v sobotu 26.9.2020 od 10:00 do 12:00 hod a v nedeľu 

27.9.2020 od 8:00 do 9:00 hod . 

Prezentácia : : ZŠ Teplý Vrch v sobotu 26.9.2020 od 10:00 do 12:00 hod a v nedeľu 27.9.2020 od 

8:00 do 9 hod . 

 

Program pretekov– preteky jednotlivcov s hromadným štartom 27.9.2020  
 
Miesto štartu a cieľa : Pred ZŠ Teplý Vrch 
Trasa pretekov: Teplý Vrch – Ostrany - Lukovištia - Horné Zahorany - Vyšná Pokoradz – 
Nižná Pokoradz – Padarovce - Teplý Vrch.   Dĺžka okruhu  30,5 km , prevýšenie 
440m/okruh       
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Štart pretekov: Pred vchodom do ZŠ Teplý Vrch 
10:00 hod. Muži B , Juniori                                       3 okruhy   91,5 km    
10:05 hod. Muži Masters A,B         3 okruhy   91,5 km  
10:10 hod. Muži Masters C, Ženy Elite                          2 okruhy   61,0 km 
10:10hod. Ženy masters A + kadeti              2 okruhy    61,0 km    
10:15 hod. , Muži Masters D, E + Ženy masters  B      2 okruhy    61,0 km    
10:20 hod. Muži masters F ,G, Ženy Masters C           1 okruh      30,5 km 
10:25 hod.  HOBY PRETEKY                                          1 okruh      30,5 km                   
Cieľ pretekov : Totožný s miestom štartu 
 
Preteká sa za plnej premávky. 
 
Vyhodnotenie v priestoroch Základnej Školy Teplý Vrch  po skončení pretekov cca od 
14,30 hodiny 
  Štartovné: : Muži B a Hobby - 10 €. Masters A,B,C, - 10 €. Masters D,E,F,G - 5 €. Všetky 
ženy  – 5 €. Juniori a kadeti 2 € 
V pretekoch bude použitá elektronická časomiera, každý pretekár štartuje s vratným čipom.  

   Ceny :      vecné ceny , poháre , medaile 
Klub s najväčším počtom získaných bodov     v pretekoch    jednotlivcov(27.9.2020) a v časovke 
jednotlivcov (26.9.2020) získava  PUTOVNÝ GEMERSKÝ POHÁR . Do vlastníctva  ho získa klub , 
ktorý získa najväčší počet bodov tri roky po sebe bez   prerušenia              
 
Podmienka účasti: Muži masters A,B,C,D,E,F,G + Ženy masters A, ženy masters B, Muži B, 
Ženy ELITE licencia SZC + celoročné  štartovné číslo MRC 2020 – 20€                                                     

Záverečné ustanovenia 

●  preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC,  
    súťažného poriadku na rok 2020 a tohto rozpisu. Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky.  

• Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, vodiči sprievodných vozidiel  a diváci sa 
zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny polície, 
usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ neručí za škody pretekármi spôsobené alebo im 
vzniknuté. 

●  pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a  pretekov    
    na hlave 
●  pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami  
    štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. 
●  usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
 
      Občerstvenie :  27.9.2020  od  12,30 hod . v areáli  ZŠ Teplý Vrch 
  
       
      Ubytovanie : rekreačné zariadenie Drienok  : mobil : 0917/332 479 , p. Fabová 

                               rekreačné  zariadenie Ormet  -  e-mail : ormet@centrum.sk 

                                                mobil : 0905874243   p.Oštrom  

                                                info: www.ormet.sk                             

      Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.  
 
 
Mimoriadne        Pri usporiadaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

opatrenie:            - vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými  

                               dýchacími cestami ( napr. rúško, šál, šatka ). 

                             - usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy v prípade schválených opatrení pri  

                               korona víruse .         

 
 
V Rimavskej Sobote, 26.8.2020                                                  Schválené :  
 
 

           Mgr. Ondrej BAKŠA                                                 Ing. Dušan Krkoška v.r. 
              riaditeľ  pretekov                                                                   ŠTK  SZC 
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Generálny sponzor pohárových podujatí : 
 

                                               
 
 
 
 

Partneri podujatia 
 
 

                   
 
                         OBEC TEPLÝ VRCH    

 

                                                 
 
Podujatie organizované s finančnou podporou  
 
                                                             MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA 
 

                                                                   

 
Mediálni partneri : 
 

       
 


