
                                     Generálni sponzori: 

   
 

Kaktus Bike Karloveský kros pre mládež  
 

Cross-country preteky v horskej cyklistike – 1 kolo prvej MTB XC ligy 

po kategóriu juniorov. 
 

 

Usporiadateľ:   KAKTUS BIKE - Team Bratislava. 

Dátum pretekov:    05. máj  2019.  

Miesto konania:   Bikrosová dráha IUVENTA – (Karloveská 2951/62; 841 04 Karlova  

                                               Ves; Bratislava) 

    GPS súradnice: 48°10'13.9"N 17°03'07.9"E. 

Parkovisko pretekov: Pod športovým komplexom IUVENTA (Karloveská 2951/62; 841 04   

                                                Karlova Ves; Bratislava) cca 150m pod miestom štartu – centrom  

                                                pretekov, ktoré sa nachádza v areáli bikrosovej dráhy pri plavárni  

                                                IUVENTA. 

Kancelária pretekov  

(registrácia pretekárov):  V mieste štartu/cieľa bikrosová dráha IUVENTA – rozhodcovský stan. 

     

Riaditeľ pretekov:    Martin Belás. 

Hlavný rozhodca:    Ľuboš Bodiš. 

Traťový komisár:   Juraj Vrbik. 

Zdravotná služba:  Michal Drgoň / Alexander Šulík. 

Časový rozpis pretekov:  

8:00 – 9:30      registrácia pretekárov všetkých kategórií, 

10:00               štart technických sekcií pre kategórie MLADŠÍ žiaci a žiačky, STARŠÍ žiaci a 

žiačky, KADETI a KADETKY, 

10:00 štart XCO pretekov kategórie JUNIORI a JUNIORKY, 

11:30               štart XCO pretekov kategórie MINI chlapci aj dievčatá, 

12:00               štart XCO pretekov kategórie MLADŠÍ žiaci a žiačky, 

12:30               štart XCO pretekov kategórií KADETI, KADETKY, STARŠÍ žiaci a žiačky. 

14:00  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV. 

 



Štartovné: 

A/ MINI, MLADŠÍ žiaci, STARŠÍ žiaci (chlapci aj dievčatá)  3,-€ 

B/ KADET (chlapci a dievčatá)  5,-€  

C/ JUNIORI (chlapci a dievčatá)  5,-€  

Registrácia:  

Pre štart na pretekoch je potrebné vlastniť licenciu SZC pre všetky kategórie (okrem kategórií 

mini chlapci a mini dievčatá)!  Registrácia prebieha online od 15.04.2019 do štvrtka 02.05.2019 do 

15:00 cez odkaz na webovej stránke SZC; www.cyklistikaszc.sk. Po tomto termíne je možná 

registrácia len v mieste konania pretekov.  

Dĺžky pretekov: 
 

MINI chlapci:          3x malý okruh,  

MINI dievčatá:         2x malý okruh,  

MLADŠÍ žiaci:        3x stredný okruh,  

MLADŠIE žiačky:   2x stredný okruh,  

STARŠÍ žiaci:          1x veľký okruh,  

STARŠIE žiačky:     1x veľký okruh, 

KADET:                   3x veľký okruh,  

KADETKY:             2x veľký okruh, 

JUNIORI:            4x veľký okruh,  

JUNIORKY:  3x veľký okruh. 

  

Dĺžky okruhov:  
 

Malý okruh:         450 m - prevýšenie 25m,   

 

stredný okruh:     1500 m - prevýšenie 95m, 

 

veľký okruh:        3700 m - prevýšenie 260m. 

Dĺžka pretekov je orientačná, konečný počet okruhov určí rozhodcovský zbor v deň pretekov.  

Ceny: 
 Prví traja pretekári v každej kategórií získajú vecné ceny. KADETI, KADETKY, JUNIORI 

a JUNIORKY získajú aj finančné odmeny v nasledovných výškach:  

Miesto:                           1.            2.           3.             4.             5.           

JUNIORI              50,- €       35,- €      25,- €       15,- €      10,- €       

JUNIORKY                50,- €      35,- €      25,- €       15,- €      10,- €       

KADETI                      20,- €      10,- €      10,- € 

KADETKY                 20,- €      10,- €      10,- € 

Športovo – technické ustanovenia: 

 Preteká sa podľa platných pravidiel SZC a UCI pre rok 2019 a podľa súťažného poriadku SP  

MTB XCO 2019 (nachádza sa na stránke www.cyklistikaszc.sk v sekcii cross-country a sú v ňom 

uvedené aj roky narodení jednotlivých vekových kategórií). Pre kategórie MLADŠÍ žiaci a žiačky, 

http://www.cyklistikaszc.sk/


STARŠÍ žiaci a žiačky, KADETI a KADETKY sa vu rok 2019 preteky skladajú z dvoch disciplín: 

Technickej časti a klasických MTB XCO pretekov. Pretekár, ktorý absolvuje len jednu z týchto častí, 

bude vo výsledkoch zaradený na konci bez poradia ako DNF a do SP 2019 za tieto preteky nezíska 

žiadne body. Pravidlá pre technickú časť a celkové hodnotenie sú uvedené v prílohe súťažného 

poriadku a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

 Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár musí byť poistený. 

Účastníci pretekov sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície a rozhodcov. 

Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom pretekov vzniknuté ani nimi spôsobené, neručí za 

škody spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a 

doprovodom tretím osobám a subjektom. 

 Cyklistický prilba umiestnená na hlave a zapnutá je povinná počas celých pretekov! 

 Trasa pretekov vedie verejnými mestskými lesmi, preto buďte aj počas pretekov ohľaduplní k 

prírode a jej návštevníkom! 

 Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/budú robené fotografie a 

audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/klubu, FB stránke 

SZC/klubu. Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením  materiálov na tieto účely. 

 

Poznámka: Po ukončení pretekov sa na rovnakej trati od 14:30 konajú preteky XC v rámci 

Župného pohára 2019 od kategórie kadetov až po veteránov, na ktoré Vás srdečne pozývame. 

Propozície nájdete na stránke SZC alebo na www.biketeam.sk. 

 

Informácie: martin.belas@uniba.sk,  www.biketeam.sk  

 

V Bratislave 22.03.2018 

                                                                                     Martin Belás, 

                                                                                                                            riaditeľ pretekov. 

 

 

 

Sponzori: 
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