
 

 

     Spoločné Majstrovstvá SR a ČR 

              v cestnej cyklistike 2021 

                              Preteky  jednotlivcov MUŽI ELITE            
                         
                         
                             

 
 
 

  

 Usporiadateľ Slovenský Zväz Cyklistiky 

 Organizátor 
 xRoad Bánovce nad Bebravou v spolupráci s TSK a mestom 

Bánovce nad Bebravou 

Dátum a miesto 20.6.2021 Bánovce nad Bebravou ulica Svätoplukova 

 Riaditeľ pretekov 

Janka BUCHELOVÁ  Jesenského 564/9 , Bánovce nad Bebravou  

+ 421 905 268 569  riaditelka@majstrakcc2021.sk 

 Tajomník  pretekov Mgr. Zuzana Janáčová + 421 911 147 174  info@majstrakcc2021.sk 

 Rozhodcovia Deleguje SZC ,CSC 

 Kategórie 
 
Muži ELITE, môžu štartovať aj s licenciou MU23 

 Prihlášky 

Prihlasovanie cez online registračný formulár uvedený na stránke 
SZC  http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar 
 
Uzávierka prihlášok najneskôr do 11.6.2021 do 15:00 

Covid manuál 
Covid manuál je zverejnený v kalendári SZC pri M SR a ČR 
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar 

 Kancelária pretekov 

19.6.2021 MsKS Bánovce nad Bebravou J. Matušku 19 

Od 18:15 hod do 20:15 hod 
Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba 

Stupeň ostražitosti II. 
Okres Bánovce nad Beb-
ravou 
 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hro-
madného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatív-
nym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 
nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu 
na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín.  
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Negatívny výsledok antigénového testu je možné nahradiť potvrdením o 
nasledovných skutočnostiach:  

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, po-
kiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu CO-
VID-19, 
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej 
dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu CO-
VID-19, 
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 
dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou sché-
mou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej 
dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očko-
vania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 
dňami, 
f) ide o osobu do 10 rokov veku. 

 

 Štart/Cieľ 

20.6.2021    Muži ELITE , U23 prezentácia tímov a pretekárov  o 8:30 hod 
Bánovce nad Bebravou ul. Svätoplukova 
 
 20.6 .2021 Muži Elite , U23   štart o 10:30 hod Bánovce nad Bebravou  
ul. Svätoplukova 

Štartovné 10 € 

 
Štartovné sa bude vyberať v kancelárii pretekov na jednotlivé kluby naraz 
v jednom doklade. 

  
 
 

Víťazi získajú majstrovské dresy, prvý traja medaile a diplomy. 
Vyhlásenie bude v mieste štartu a cieľa v zmysle pravidiel SZC 

 Podmienka účasti 

Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021, vodiči 
sprievodných vozidiel platná licencia na rok 2021 

 Technická porada  19.6.2021 o 20:30 hod v MsKS  Bánovce nad Bebravou , J. Matušku 19 

  

Predpis 

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel UCI. Všetci účastníci sa 
zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neručí za vzniknuté 
škody účastníkom, ani nimi spôsobené. Všetci účastníci musia dodržiavať 
ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z a sú povinný 



 
akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo nevyhnutných zmien. 

 Dĺžka trate 

Okruh dĺžka 32,5km  

Muži ELITE  7 okruhov  227,50 km 

Trať pretekov:  

Bánovce – Dežerice – Horňany – Bobot – Motešice-Krásna Ves – 
Timoradza- Podlužany - Bánovce  
 

 Zdravotné 
zabezpečenie/nemocnice Červený kríž Topoľčany, NsP Bánovce nad Bebravou , FN Trenčín 

Doping 

Dopingová kontrola bude vykonaná antidopingovou agentúrou Slovenskej 
republiky na požiadanie SZC v budove Reštaurácie Hari v mieste štartu 
a cieľa. 

 Ubytovanie Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, každý si hradí náklady sám 

Fotografovanie/ video 
záznamy 

Počas majstrovstiev budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy na 
zdokumentovanie podujatia. Tie môžu byť zverejnené v tlači, TV, na 
webových sídlach a sociálnych sieťach slovenského zväzu cyklistiky, prip. 
jej partnerov a partnerov majstrovstiev. Svojou účasťou na pretekoch 
dávate súhlas so zverejnením týchto materiálov na uvedené účely. 

 

Schválil predseda ŠTK CC  14.6.2021 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
UBYTOVANIE V OKOLÍ: 
 
 
- Hotel Arkádia    0905 239 968 
 
- Motorest Eso     038/ 7605890 

- Penzión IKA      0905 639 003 

-  Slovenská Záhrada  0905 514 479 

- Hotel KANADA    0911 731 161 

- Penzión CARLOS  Podlužany  0948 770 522 

- Penzión Harmónia Ostratice   038/ 748 74 11 

- Penzión Dvorec 0917 630 200 

- Kaštieľ OTTLÝK  0905 961 288   

- Privát Hôrky 0903 696 647    8 km do Bánoviec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


