
 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v cyklokrose 
 

Usporiadateľ  Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava  

Organizátor  Cyklistický klub, Olympik Trnava,  Lovecká 3.  917 01 Trnava 

Dátum a miesto 5.12.2021.  X-BIONIC® Sphere, Dubová 33, 931 01 Šamorín-Čilistov, Slovakia. 
48°00'57.0"N 17°18'03.6"E 

Riaditeľ pretekov  Bohuslav Kujovič,  Lovecká 3.  917 01  Trnava  mail: 
ck@ckolympik.sktel:+421 903 376 921 

Sekretár pretekov  Katarína Ďurková,  Hornopotočná 19/A.  917 01 Trnava tel:+421908185652 

Autor trate  Pavel Ďurko,  Hornopotočná 19/A.  917 01  Trnava  tel:+421905662650 
Robert Glajza, Jozef Nazarej 

Komisár UCI xxx 

Rozhodca  deleguje KR SZC  

Prihlášky  Webová stránka SZC:https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklokros/slovensky-pohar 
 

Štartovné  podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2021/2022 

Ceny  UCI kategórie  

Poradie MUŽI a ŽENY ELITE Juniori 

1. 100 €  30 €  

2. 70 €  20 €  

3. 50 €  15 €  

4. 30€  10 €  

5. 20 €  10 €  

6. 10 €   

7. 10€    

8. 10 €    

   

    

   

pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2021/22 

Kancelária pretekov  v deň štartu od 8:00 do 9:00 pre všetky kategórie  
 
X-BIONIC® Sphere, Dubová 33, 931 01 Šamorín-Čilistov, Slovakia. 48°00‘57.0“N 
17°18‘03.6“E 

Podmienka účasti  Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021 

Trať  10% asfalt, 90% tráva, dĺžka trate 2700m 

 
 

 

 

tel:+421
tel:+421905662650
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklokros/slovensky-pohar


 

Tréning na trati  Sobotu 4.12.2021 15:00-16:00 
09.00-10:00 
12:00-12:30 

Program  10:00 hod. Kadetky 
10:40 hod. Kadeti 
11:30 hod. Masters A, B, C + ženy Masters 
12:30 hod. Juniori 
12:31 hod. Ženy Elite (+ Juniorky) 
13:30 hod. Muži Elite (+ U23) 

Vyhodnotenie Vyhodnotenie po kazdej kategórii. Celkové vyhodnotenie seriálu a ocenenie víťazov 
jednotlivých kategórii SP po skončení kat. mužov.  
. 
Ceny budú vyplácané po skončení pretekov v kancelárii pretekov do 15.minút po 
vyhlásení výsledkov jednotlivých kategórií. 

Zdravotné zabezpečenie  Slovenská záchranná služba. 

Antidopingová kontrola X-BIONIC® Sphere, Dubová 33, 931 01 Šamorín-Čilistov, Slovakia. 48°00'57.0"N 
17°18'03.6"E 

Predpis  Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia 
pravidiel budú uplatnené sankcie UCI pre UCI kategórie a pre ostatné kategórie 
sankcie SZC. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho 
klubu. Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a 
vyhradzuje si právo  zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej 
udalosti. 

COVID opatrenia Preteky sa riadia platným COVID automatom pre príslušný okres. 
Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie. Ako doprovod sa 
môžu zúčastniť iba licencovaní členovia SZC/UCI. Pri registrácii zastupuje celý tím 
jedna osoba. Organizátor umožní štart za podmienok OTP.  
Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej 
len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: a) osoba plne 
očkovaná, b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo 
LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo c) osoba 
prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  
Organizátor hromadného podujatia bude požadovať od osoby vstupujúcej do 
priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje 
niektorú zo skutočností podľa odseku a, b alebo c; do tohto dokladu je 
prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť 

Z dôvodu covid opatrení je určený oficiálny hotel X-Bionic Sphere 
a pre jazdcov a ich sprievod bude nutné využiť tento hotel (viac info 
a podmienky vstupu do bubliny nižšie) – budú doplnené podmienky 
Preteky Majstrovstiev Slovenska v cyklokrose sa uskutočnia vrámci 
pobytu v karanténnom tréningovom centre X-Bionic Sphere. 
 
 

Iné Štartovné čísla sa vracajú ihneď po skončení pretekov v kancelárii vyhradenému  
pracovníkovi riadne očistené.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa trate: 

 
 
 
 
Partneri podujatia 
 

 


