
        

                      
    

                                    Cyklistický klub EPIC Dohňany  usporiada: 
 

 12. kolo MERIDA ROAD CUP - Majstrovstvá Slovenska do vrchu 2021 
HOBBY - verejné preteky, st. žiaci, žiačky kadeti, kadetky 

 
Všeobecné ustanovenia 

 
 Organizátor :              Slovenský zväz cyklistiky 
 Dátum a miesto :       27.06.2021 o 10:45 hod. ( nedeľa), Pruské-námestie   
 Riaditeľ pretekov :    Ing. Štefan Lameš   č.t. 0908955522,   vrsatec2021@gmail.com 
 Tajomník pretekov :  Ing. Andrea Lamešová Dlhé diely 894/35,  018 51 Nová Dubnica 
 Zdravotná služba :    RZP Považská Bystrica 
 Hlavný rozhodca :     deleguje komisia rozhodcov SZC 
 

Technické ustanovenia 
 
Prihlášky : Cyklistické kluby prihlasujú hromadne pretekárov všetkých kategórií MERIDA ROAD CUP ako aj 
st. žiaci, žiačky, kadeti/-tky  cez prihlasovací portál na stránke www.cyklistikaszc.sk. 
Elektronická registrácia bude ukončená v piatok 25. júna 2021 o 15:00 h. 
Úhrada štartovného sa bude platiť za jednotlivé kluby naraz pri prezentácii a na jednom pokladničnom 
doklade.  
 
Kategória Hobby sa prihlasuje mailovej adrese vrsatec2021@gmail.com do  25.06.2021- do 15 h. meno 
a priezvisko, rok narodenia, mesto bydliska, Štartovné  v kat. hobby sa platí v kancelárii a zároveň 
každý súťažiaci predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ( Covid 19). 
 
Kancelária pretekov : Reštaurácia Pizza di Siusi Pruské, 
  
Podujatie začína 26.6. o 18:00 hod. poradou organizačného výboru. 
Prezentácia : 27.06.2021 v kancelárii pretekov od 8:30 do 9:45 hod., žiadame dodržať čas prezentácie pre 
dodržanie opatrení ohľadne COVID-19. 
Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba, s licenciou SZC. Kluby tu odovzdajú za všetkých štartujúcich 
čestné prehlásenie ku Covid-19 /príloha č. 1 propozícií/, bez tohto dokumentu pretekár/ka, nebude 
pripustený na štart. 
 
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim 
podpisom do št. listiny – platí iba pre hobby. 
 
Trať pretekov : Pruské námestie – Vršatské Podhradie - Vršatec ( medzi skaly), dĺžka 7 km. max. 
stúpanie 16 %, prevýšenie 470 m. 
Značenie trate modrou farbou  6, 5, 4, 3, 2, 1 km , 500, 400, 300, 200, 100, m. 
 
Štartujú :  
MRC : pretekári s licenciou SZC 2021 a štartovým číslom MRC 2020, štartové čísla MRC 2021 sa 
pred pretekmi predávať nebudú, je potrebné si ich objednať podľa inštrukcií na stránke SZC - 
CPV, pretekári HOBBY nie na e-bike / bez licencie / od 18 rokov, veková kategória ženy a muži 
18- 44 rokov a ženy a muži od 45 rokov, štartové čísla pridelí organizátor,  st. žiaci, st. 
žiačky, kadeti/ky, platná licencia SZC pre rok 2021 a s vlastným štartovým číslom.  
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Štart jednotlivých kat. v poradí : 
 
                          10:45 hod. – HOBBY muži + HOBBY ženy spoločný štart 
                          10:55 hod. – st. žiaci, st. žiačky, kadeti, kadetky spoločný štart       
                          11:00 hod. – ženy: masters C, B, A, elite,- v minútových intervaloch 
                                             – masters G  - v minútových intervaloch 
                                             – masters F, - v minútových intervaloch 
                                             – masters E    - v minútových intervaloch 
                                             – masters D - v minútových intervaloch 
                                             – masters C - v minútových intervaloch 
                                             – masters B- v minútových intervaloch 
                                             – masters A  - v minútových intervaloch 
                                             – muži B  - v minútových intervaloch 
                                                              
 
Štartovné : 10.- € kat. muži B, masters A, B, C, D  
                     5.- € kat. masters E,F,G, ženy elite, ženy masters A,B,C, HOBBY muži, ženy  
                     3.- € st. žiaci, žiačky, 5.- € kadeti/ky  
 
 Ak to dovolí pandemická situácia  v cene štartovného má každý štartujúci v reštaurácii Pizza di Siusi – 
guláš. 
                                                                                                                                                                                                        
 
Vyhodnotenie :     cca 14,30 hod. reštaurácia Pizza di Siusi, Pruské 
 
Ceny :                    M SR v časovke do vrchu Masters, prví traja v kategórii medaila, diplom a vecná cena,     
                               ostatné kategórie prví traja vecné ceny. 
 
 

Mimoriadne 
opatrenia: 

Organizátor športového podujatia sa riadi aktuálnymi predpismi o hromadných 

podujatiach ( vyhláška č. 208/2021 ).  
                               
 
 

Záverečné ustanovenia 
 

• preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu 
• pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a 
  pretekov na hlave 
• usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností 
• usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny    
   rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. 
 
 
V Novej Dubnici : 03.06.2021                                                          Schválené :  
 
 
 
 Ing. Štefan Lameš   v.r.                                                               Ing. D. Krkoška  v.r. 
      riaditeľ pretekov                                                                           ŠTK SZC - CPV    
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     Ivan Horný – Horseb     

                                           

 
Profil trate a link:  https://www.cyklokopce.sk/vrsatec-z-pruskeho/ 
 
https://ridewithgps.com/routes/30062395 
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Príloha č. 1  
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

a 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) 
 
/ Dolupodpísaný/-á (pretekár/pretekárka) .........................................................................................., trvalým  
 
bydliskom..........................................................................................................................................................., 
 
telefonický kontakt ................................................, čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho 
ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
dospelých/mládež mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky 
dohľad). Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu 
ostatných 7 dní v úzkom kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.  
Vyhlasujem*:  
a ) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR/LAM testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín 
alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-
19 nie starší ako 24 hodín pred začiatkom pretekov  
 
Dátum vykonania testu: .................................  
 
alebo 
 b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod:  
 
................................................................................................................................................................. 
 
* Vyhovujúce zakrúžkovať ** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný 
kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom 
COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 
minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu 
COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 
 
 Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by 
som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnému usporiadateľovi Falange 
o.z., organizátorovi SZC, ako aj jeho zriaďovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom 
ochrany zdravia a riadneho zabezpečenia prípravy, realizácie a prevádzky hromadného športového podujatia 
podľa propozícií vydaných pre cyklistické preteky Masters MERIDA ROAD CUP 2021 – individuálna časovka 
do vrchu  Pruské-Vršatec  na deň 27.6.2021. 
 
 
 Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do 
odvolania súhlasu. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III 
Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v 
článkoch 12 až 22.  
 
 
 
V ................................. ................dňa ......................................... Podpis: 
 


