
Svit Koliba 15.8.2021 (nedeľa) 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

Organizátor a usporiadateľ 
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SVIT, Mesto Svit 
 

Dátum konania súťaže 

15.augusta 2021 / nedeľa 

 

Presné miesto štartu a cieľa 

Svit, ul. Štefánikova (KOLIBA) 
Trate 

Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií 
Čas štartu 

Kategória Baby štart 10.00 hod. 

Ostatné kategórie následne až po starších žiakov. 
Miesto a čas prezentácie 
Svit, ul. Štefánikova (zrub č. 7 v areáli KOLIBA) 

• 15. augusta nedeľa od 08.00 hod. 

Prihlásenie: možné prihlásenie vopred on-line na stránke: 

https://my.raceresult.com/168970/registration Alebo dodatočne priamo pri 

prezentácií v zrube č, 7 v areáli Koliba a ďaľšiue informácie nájdete na stránke 

východ road liga – detská liga. 
Pre prihlásenie na súťaž v deň konania podujatia v kancelárii pretekov, je nutné prísť s 

dostatočným predstihom. 

Organizátor športovej súťaže umožní vstup do priestorov hromadného športového podujatia 

iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym 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. Negatívny výsledok testu je možné 

nahradiť potvrdeniami 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, pokiaľ nebola aplikovaná 

druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-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 COVID-19, 

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou 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 očkovania 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, 

https://my.raceresult.com/168970/registration


f) ide o osobu do 10 rokov veku. 

 

HORAL JUNIOR štartuje s vratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané 

vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa 

štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) 

a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme 

radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia 

rozhodcov. 

 

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný 

zástupca). 

Kategórie: 

Baby   2017 a viac 

Mikro   2015– 2016 

Mili   2013– 2014 

Mini   2011– 2012 

Mladší Žiaci   2009– 2010 

Starší Žiaci   2007– 2008 

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť. 
PROGRAM: 

 

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý 

zabezpečuje organizátor. 
 

Štartovné 

1 € kategória baby 

5 € kategória mikro až starší žiaci 
Ceny 

 

Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát. 

Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci. 

Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií medaila. 
 

Trate HORAL JUNIOR 

a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty 

b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút 

c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút 

d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút 

e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút 

f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút. 
Podmienky účasti: 

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného 

zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. 

Pre kategórie “baby” je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. 

Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná. 



Ubytovanie 
Pre účastníkov odporúčame: 

hotel SPOLCENTRUM – Svit, chaty KOLIBA – Svit, Formačné centrum SKALA – Svit, Resort 

Lopušná dolina. Hotely a penzióny v okolí Svitu 
Iné 

1. HORAL JUNIOR sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si 

organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na 

www.horal.sk 

2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť 

3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku 

4. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom 

v súvislosti so súťažou 

5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj 

odrážadlá, trojkolky) 

6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami 

 

 


