
 

 
 
 
 
 
 

 
Cyklistika pre všetkých SZC - 1. kolo cyklistických pretekov Masters 

Prvomájové kritérium VODERADY  
memoriál Jána Koniareka - o vavrínov veniec starostky obce Voderady 

Usporiadateľ Cyklistický klub PROefekt team o.z. a obec Voderady 
 

Organizátor SZC CPV 
 

Dátum a miesto 1.5.2022, Areál priemyselného parku Voderady 
 

Riaditeľ pretekov Peter ĎURIAČ, pduriac@gmail.com, +421 910 642 775 
 

Čestný riaditeľ pretekov: Ing. Anita Gajarská, starostka obce Voderady, voderady@voderady.sk,  
0910 360 333 
 

Rozhodca deleguje KR SZC 
 

Prihlášky Cyklistické kluby prihlasujú pretekárov všetkých kategórií cez internet na stránke 
www.cyklistikaszc.sk 

Uzávierka do štvrtka 28.4.2022 do 15h00 
 
Kategória mládeže a pre verejnosť HOBBY sa prihlasuje na e-mailovej adrese 
pduriac@gmail.com 
Uzávierka do piatku 29.4.2022 do 19h00 

 
Štartovné  

štartovné Kategória 
15€ Muži B 
15€ Masters A B C D 
15€ HOBBY cyklisti bez licencie 
15€ Ženy Masters A B C 
10€ Masters E F G 
10€ Juniori/Juniorky 

5€ Kadeti/Kadetky 
1€ Kategória mládeže bez licencie 

 
Úhradu štartovného realizovať BEZHOTOVOSTNE bankovým prevodom na účet  

IBAN: SK35 1100 0000 0029 3602 4586 
do štvrtku 28.4. 2021 - 24h00. Štartovať budú len pretekári, ktorý budú mať 
zaplatené štartovné. Pretekár, ktorý sa chce zúčastniť pretekov, ale neuhradil 
štartovné cez IBAN do požadovaného termínu, si bude môcť zaplatiť štartovné 
v hotovosti v deň štartu v kancelárii pretekov za 2-násobok hodnoty štartovného. 
 
 



 

Identifikácia platby štartovného 
 
Pretekári MRC 2022: 

- variabilný symbol: štartovne číslo ( pridelene na MRC2022 )  
- správa pre prijímateľa: meno priezvisko + štartovné číslo 

 
Pretekári Zahraniční pretekári s UCI licenciou, HOBBY, mládež bez licencie, juniori, 
kadeti,  

- rok narodenia: DD.MM.RRRR 
- správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, kategória 

 
Ak sa pretekár odhlási z pretekov do piatka 29.4.2022, štartovné sa mu vráti 
bankovým prevodom. Pretekárom, ktorí sa neodhlásia do piatka 29.4.2022, sa nebude 
vracať zaplatené štartovné.  

Kancelária pretekov 1.5.2022 v deň štartu  
 
1.otvorenie: od 07h30 do 09h00 pre všetky kategórie  
 
2.otvorenie: od 11h40 do 12h45 pre kategórie Muži B, Masters A, B, Juniori, HOBBY, 
Kadeti 
 
v priestoroch závodu KNP TECH sro, Voderady 396, 919 42 Voderady.  
GPS 48.299917, 17.580998  
 
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B017'59.7%22N+17%C2%B034'51.6%2
2E/@48.2999179,17.5804508,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x27b088bbb98
dde76!8m2!3d48.299917!4d17.580998 
 
Parkovať automobily na parkovisku pred areálom závodu,  
Vstup do priestorov závodu, cez vrátnicu ku kancelárii len peši. 

Podmienka účasti Hlavné preteky: 
Platná licencia UCI SZC alebo príslušnej národnej federácie na rok 2022 (v prípade 
zahraničného pretekára ) 
 
Pretekári, ktorí súťažia v Slovenskom pohári Masters, musia mať vopred 
zakúpené celoročné štartovné číslo Merida Road Cup 2022 
Celoročné štartovné číslo nie je možné zakúpiť v kancelárii pretekov pred štartom!!
Zakúpenie štartovného čísla je podľa pokynov na stránke SZC-cyklistika pre všetkých 
 
upozornenie: 
Zahraničný pretekár s národnou licenciou UCI dostane jednorázové štartovné číslo od 
usporiadateľa v kancelárii pretekov a bude sa môcť pretekov zúčastniť.  
 
Vložené preteky: 
- súťaž detských kategórii: 6 - 9r. a 10 – 14r  
- HOBBY - cyklisti bez licencie 
- Juniori 
- Kadeti  
 
Pretekári dostanú v kancelárii jednorázové čísla pri podpise prezenčnej listiny, keď 
majú zaplatené štartovné, alebo ho zaplatia na mieste. 

Trať Obdĺžnikový tvar okruhu o dĺžke 2400 m, kvalitný asfalt, úplná rovina – obr.1 
Preteky si v pravotočivom smere.  



 

Priamy úsek cieľovej rovinky je dlhý 850m, v 2/3 je umiestnený štart/cieľ. 
Rovný úsek cieľovej rovinky bude pre cyklistov vymedzený v prvom dvoj-pruhu 
 

 
Obr.1 
 
Ľavý dvoj-pruh/ostane voľný pre pohyb divákov, odstavenie automobilov hasičov 
a sanitky, umiestnenie prenosných WC a mobilných odpadkových košov (obr. 2). 
 

 
Obr.2: vytýčenie trasy v mieste cieľovej rovinky 
 
Hranica voľnej plochy pre pohyb divákov a vytýčenej trasy pretekov bude oddelená 
mobilnými prenosnými zábranami. 

Plán prístupu a odstavné 
plochy 

Prístup pre osobné automobily: 
 
Zo smeru Bratislava/Trnava: 
po diaľnici D1, zjazd 44 Voderady, smer OUTLET.  
 
z kruhového objazdu pokračovať, zjazd Voderady Outlet s pokračovaním po ceste 
1286 
 
z druhého kruhového objazdu zjazd VÝROBNY ZÁVOD SAMSUNG/OUTLET 
pokračovať po tretí kruhový objazd pri závode SAMSUNG,  
na kruhovom objazde zjazd vpravo ku mieste trati pretekov a parkovisko.  
 
Parkovisko pred závodom KNP TECH je k dispozícii pretekárom, mechanikom 
a sprievodu (obr.3) 



 

 

Obr.3: odstavná plocha pre automobily P1 
 
Sociálne zariadenie pre pretekárov bude v priestoroch kancelárie pretekov do 9h30, 
Potom už len v blízkosti miesta štartu/cieľa budú umiestnené mobilné WC .  

Štart  Štartuje sa v osobitných pelotónoch od 10h00.  
Kategórie detí 6-14 r. je hladká jazda 
Všetky ostatné štarty kategórii sa pôjde cyklistická disciplína -bodovací závod 
 
Bodovanie pri prejazde pretekárov podľa poradia na páske:  

 
Poradie na páske 1. 2. 3. 4. 
Každé kolo   1 bod 0 0 0 
Každé 3. kolo   5 bodov 3 body 2 body 1 bod 
Posledné kolo 10 bodov 6 bodov 4 body 2 body 

 
V mieste štartu a cieľa bude umiestnené počítadlo kôl a do každého bodovacieho kola 
sa bude zvoniť. 
 
Predbežný rozpis plánovaného priebehu jednotlivých kategórií pretekov, času od 
štartu do cieľa je špecifikovaný v časti Program.  
 
Štart jednotlivých kategórií bude 10 min po ukončení kategórie predchádzajúcej.  
 
Kvôli bezpečnosti pretekov, do priestoru trate okruhu budú vpustení len cyklisti, ktorí 
súťažia v danom čase.   

Program  kategória okruhy dĺžka čas 
pretekov 

Priemerná 
rýchlosť 

štart/ciel 

1 inštalovanie štartu     09:30-10:00 

2 deti 6 – 9 rokov 1 2,4 km 0h10 15km/h 10:00-10:10 

3 deti 10 – 14 rokov 3 7,2 km  0h25 20km/h 10:20-10:45 

4 Ma E, F, G, ženy Ma B, C 9 22 km 0h35 38km/h 10:55-11:35 

5 Ma C, D, ženy Ma A, elite 15 36 km 0h55 41km/h 13:00-13:55 

6 Ma A, B 18 43 km 1h05 42km/h 14:05-15:10 

7 HOBBY + kadeti 12 29 km 0h50 38km/h 15:20-16:10 

8 Muži B + juniori 18 21 50 km 1h10 45km/h 16:20-17:30 

9 de-inštalácia      17:30-18:00 
 



 

Vyhodnotenie Vyhodnotenie bude pre každú kategóriu samostatne pre prvých 3 pretekárov podľa 
poradia. 
 
Pretekári mládeže 6-14r bez licencie budú vyhodnotení hneď po ich skončení ich 
kategórie. 
 
Pretekári Masters E F G a ženy Masters B, C budú vyhodnotení po skončení 
doobedňajšej časti, cca medzi 11h45 – 12h45 
 
Pretekári Masters A, B, C, D, Muži B, HOBBY, juniori a kadeti budú vyhodnotení po 
skončení poobedňajšej časti, cca medzi 17h30 – 18h30 
 

Zdravotné zabezpečenie Západoslovenská záchranná služba-DHZ Senec, Boldocká 300 903 01 Senec. 
 
Každý pretekár si môže vyžiadať telefónny kontakt na posádku sanitky v mieste 
štartu, alebo v kancelárii pretekov, pre prípad potreby pomoci alebo 
nebezpečenstva ohrozenia zdravia počas pretekov. 

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. 
 
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú dobrovoľne, 
na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie.  
 
Súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej 
listiny. 
 
Po štarte prvej kategórie pretekárov, nie je dovolené trénovať alebo jazdiť po trati 
okruhu. 
  
Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk  
 

V Bratislave 
10.02.2022 

Peter Ďuriač, riaditeľ pretekov,  
Pavol Havrila, ŠTK SZC. 
 
Každý pretekár môže po pretekoch vyplniť e-formulár, čo pomôže usporiadateľom 
a komisii SZC-CPV poznať potreby každého z Vás.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKSJiO1ALKFAAM74YMwjpVid3XRDsn
x1cK_kjCfDCWebHQUA/viewform?usp=sf_link 


