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Slovenský pohár v e-cyklistike začal svoj prvý ročník v 12/2021 a následným vyvrcholením 

segmentu 1.majstrovstvami Slovenskej republiky v 3/2022. V tomto roku sa bude organizovať 

druhý ročník týchto pretekov (Slovak eCUP 2022-2023). Ide o sériu virtuálnych cyklistických 

pretekov, ktoré sa konajú na platforme ROUVY v období 11/2022 až 1/2023. Pretekanie sa 

realizuje na smart trenažéroch. V rámci tohto online podujatia sa bude zároveň bojovať o dres 

pre majstra Slovenska pre rok 2023. 

 

 
 

  

 
 
 
 
Organizátor:   

Slovenský zväz cyklistiky a ROUVY 

 

Dátumy konania pretekov:   
22.11.2022 Pierre Baguette e-race  

06.12.2022 MTBIKER e-race 

20.12.2022 Monk NUTRITION e-race 

03.01.2023 Cofidis e-race  

15.01.2023 2.e-Majstrovstvá Slovenskej republiky 

 

      O pretekoch   

Základné 
informácie 



                                                                                                                                                                                                             

 
Štart pretekov:  

18:00 hod  

 

Prihlásenie sa na preteky Slovak eCUP 2022 - 2023: 
Cyklisti sa môžu pripojiť na podujatie prostredníctvom https://rouvy.com/series/slovakecup 
Prihlasovanie na konkrétne preteky bude možné do 17:40 hodiny daného dňa. 
 

Limit: 
Limit prihlásených pretekárov je 1000. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrácia na preteky je bezplatná.  

V rámci série 4 pretekov sú k dispozícii voľné voucher kódy s platnosťou 30 dní. Podmienkou je 

mať zriadený účet na ROUVY.com. Na stránke https://woobox.com/6y5odw stačí uviesť svoju 

emailovú adresu, rovnakú ako v ROUVY účte. Každý kód je možné použiť len raz. 

 

POZOR! Registrácia je možná len do 17:00 hod. Hodinu pred štartom sa registrácia vypne a nebude 

možné sa na dané preteky zaregistrovať.  

 

Kategórie:  
Muži ELITE / U23 (kombinovaná kategória, povinná licencia UCI 2022, ročník 2004 a starší)  
 
Ženy / Juniorky (kombinovaná kategória, povinná licencia UCI 2022)  
 
Juniori (povinná licencia UCI 2022, ročník 2005 a mladší)  
 
Licencovaní pretekári/pretekárky musia pri registrácii na preteky uviesť svoj UCI ID kód. 
 
Hobby jazdci - posledné dve sezóny nemal licenciu vydanú SZC/UCI, uvedie kompletné údaje v 
registrácii (meno, priezvisko, dátum narodenia, váha)  
 
Súťaž družstiev - družstvo tvorí 3 - 10 súťažiacich, traja najlepší súťažiaci v  dané preteky sa vždy  
započítavajú do celkovej klasifikácie.  

 

 

 

 

 

 

      Registrácia   

https://rouvy.com/series/slovakecup
https://woobox.com/6y5odw


                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

Linky na jednotlivé preteky Slovak eCUP 2022 – 2023 s bližším popisom, profilom, trasou, GPX, 

ukážkou trate a pod. nájdete pri jednotlivých podujatiach.   

 

Prvé preteky - Pierre Baguette e-race 

 22. novembra Slovak eCUP 2022 – 2023: Transylvánia | Rumunsko 

● link na event  

Detail trate  

 

Druhé preteky - MTBIKER e-race 

 6. decembra Slovak eCUP 2022 - 2023: Secăria | Rumunsko 

● link na event 

Detail trate 

 

Tretie preteky - Monk e-race 

 20. decembra Slovak eCUP 2022 – 2023: Colorado | USA  

● link na event 

Detail trate 

 

Štvrté preteky - Cofidis e-race 

 3. januára Slovak eCUP 2022 – 2023: Mount Parnitha | Grécko 

● link na event 

Detail trate 

 

2.majstrovstvá Slovenskej republiky 
15.1. eMSR 2023 
Konkrétna trasa pre eMSR 2023 bude zverejnená dodatočne. 
 

         Preteky  

    a trasy pretekov 

https://rouvy.com/events/race/99876
https://my.rouvy.com/virtualni-trasy/detail/93470
https://my.rouvy.com/virtualni-trasy/detail/93470
https://rouvy.com/events/race/99877
https://my.rouvy.com/virtualni-trasy/detail/93239
https://my.rouvy.com/virtualni-trasy/detail/93239
https://rouvy.com/events/race/99878
https://my.rouvy.com/virtualni-trasy/detail/92431
https://rouvy.com/events/race/99880
https://my.rouvy.com/virtualni-trasy/detail/92579
https://my.rouvy.com/virtualni-trasy/detail/92579


                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
Do celkového poradia za umiestnenie v jednotlivých pretekoch sa započítavajú tieto body:  
 
1. miesto získa 1000 bodov,  
2. miesto 999 bodov,  
3. miesto 998 bodov  
každý ďalší dostane o 1 bod menej.  
 
Súťaž pozostáva zo štyroch online pretekov. Štyri najlepšie výsledky sú zahrnuté do celkové 
poradia Slovak eCUP 2022 - 2023.  
SÚŤAŽ TÍMOV - Na záver Slovak eCUPu 2022 - 2023 budú odmenené prvé 3 tímy s najviac 
bodmi. Tím musí byť v každom kole zložený minimálne zo 4 jazdcov. V prípade rovnakého súčtu 
bodov, budú rozhodovať lepšie umiestnenia v cieli. Po skončení série pretekov Slovak eCUP 
2022 – 2023 prebehne tiež žrebovanie spomedzi všetkých účastníkov o vecné ceny.  
 
Majstrovstvá Slovenska e-šport cyklistika 15.1.2023 (eMSR 2023)  
Pôjde o druhé e-majstrovstvá Slovenskej republiky na ktorých sa budú udeľovať majstrovské 
dresy pro najlepších v danej kategórii. Postupuje najlepších 20 pretekárov s vydanou licenciou 
SZC v roku 2022 alebo 2023, po štvrtom kole série Slovak eCUP 2022 - 2023. 
Pretekári budú oslovení k účasti na eMSR e-šport na vybranom mieste. 
 
Ženy/Juniorky, Muži ELITE/U23 a Juniori  
E-majstrovstvá Slovenskej republiky pôjde 20 nominovaných pretekárov, ktorí absolvujú preteky 
prezenčne na vybranom mieste a na trenažéroch, ktoré budú kalibrované a nastavené na presné 
parametre hmotnosti nominovaných pretekárov, aby prebehlo všetko v rámci pravidiel pre e-šport 
a výsledky boli objektívne. Aj v tomto roku bude možnosť prezenčnej účasti dvoch 
najlepších slovenských hobby pretekárov zo série Slovak eCUP 2022 - 2023.  Pretekov sa budú 
môcť zúčastniť i ďalší cyklisti online formou. 
 
Nominačné kritériá: 
Účasť na eMSR 2023 je podmienená aspoň jedným štartom v sérii pretekov Slovak eCUP 2022 
- 2023 pred nomináciou na eMSR 2023. 
Ženy/Juniorky: 
Najlepšie 3 pretekárky v súčte štyroch najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 - 
2023 sú nominované automaticky, ďalšie 2 pretekárky na základe individuálneho výsledku v 
jednej z častí Slovak eCUP 2022 - 2023. 
Juniori 
Najlepší 3 pretekári v súčte štyroch najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 - 
2023 sú nominovaní automaticky, ďalší 2 pretekári na základe individuálneho výsledku v jednej z 
častí Slovak eCUP 2022 - 2023. 
Muži ELITE/U23 
Najlepších 5 pretekárov v súčte štyroch najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 
- 2023 sú nominovaní automaticky, ďalší 3 pretekári na základe individuálneho výsledku v jednej 
z častí Slovak eCUP 2022 - 2023. 
Hobby 
Ide o kategóriu pretekárov, ktorí nie sú držitelia licencie SZC. Najlepší 2 pretekári v súčte štyroch 
najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 - 2023 sú nominovaní automaticky. 
Rovnako platí splnenie podmienok pre jednotlivcov. 

Bodovací 
systém 



                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 
Minimálne požiadavky sú stabilné pripojenie s rýchlosťou 20 Mbit/s. Pred pretekmi odporúčame 
overiť si rýchlosť internetu. Za jeho kvalitu, prípadne stratu signálu a s tým spojené odpojenie z 
pretekov organizátor nenesie zodpovednosť. V prípade straty signálu nezosadajte z bicykla! Je 
dôležité aj napriek tomu pokračovať v jazde a držať konštantné tempo, pri opätovnom obnovení 
sa dáta aktualizujú.  
 
 

 
 
 
 
 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátora podujatia:  
 
Lukáš Riha 
lukas.riha.sk@gmail.com   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aplikácia Rouvy je úplne zadarmo pre všetkých novo registrovaných jazdcov a otvorená pre 
každého na prvých 14 dní sa stačí zaregistrovať a vytvoriť si profil. Kód voucheru ROUVY 
poskytne Slovenský zväz cyklistiky všetkým jazdcom a tímom, ktorí prejavia záujem o dané 
podujatie a prihlásia sa/absolvujú niektorú časť série Slovak eCUP 2022 - 2023. 
 
Podmienkou účasti na digitálnych pretekoch je použitie smart trenažéra. Odporúčame mať 
pripojený snímač srdcového tepu. Pretekár je povinný pred pretekmi nakalibrovať svoj trenažér.  
Pretekár je povinný uviesť a nastaviť svoju aktuálnu hmotnosť. Informácie a poskytnuté hodnoty 
budú dôkladne overené. Konajte preto v duchu fair-play. 
 
Pretekár je povinný mať zriadené konto ROUVY na svoje meno a mať overený email. Nie je 
dovolené používať cudzie mená, vulgárne alebo inak nevhodné slová. V prípade nedodržania 
akýchkoľvek zásad si SZC vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníka. Odporúčame nepoužívať 
prezývku a zadať meno a tímovú príslušnosť pre lepšie identifikovanie účastníka pre živé 
komentáre. Zvýšite tak publicitu nielen sebe, ale aj svojmu tímu. 
 
Vždy je potrebné použiť najnovšiu verziu aplikácie ROUVY alebo ROUVY AR. Súťažiaci nesmie 
mať počas pretekov spustenú inú aplikáciu, ktorá by mohla kontrolovať alebo zaznamenávať jeho 
hodnoty. Firmware vášho trenažéra odporúčame skontrolovať cez oficiálnu aplikáciu výrobcu. 
 
Po skončení pretekov je pretekár povinný „ukončiť“ aktivitu pomocou tlačidiel uvedených v 
aplikáciu ROUVY, aby bolo možné aktivitu uložiť a zobraziť (verejné aj súkromné). 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise! 

Konektivita 

Kontakt 

Záverečné 
ustanovenia 

about:blank


                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 
1/ Ak niekto spravil chybu pri registrácii napr. uviedol zlý dátum, UCI kód, alebo ho zabudol 
uviesť, ako je to možné opraviť? 
Pri chybnom uvedení dátumu narodenia ho stačí upraviť v nastaveniach ROUVY účtu a prepísať 
to následne aj v registrácii. 
Chybu v UCI ID alebo jeho doplnenie treba už riešiť a napísať na email: registrace@sportsoft.cz 
 
2/ Aký trenažér minimálne treba? Sú nejaké obmedzenia? 

  Podporované trenažére sú vypísané tu:   
https://support.rouvy.com/hc/en-us/articles/360018507437-ROUVY-Supported-smart-trainers  
https://support.rouvy.com/hc/en-us/articles/360020212577-ROUVY-AR-Supported-smart-bikes  
 
Musí ísť o trenažér, ktorý dokáže riadiť odpor, ”dump trainers” nie je možné použiť, alebo ak má 
niekto iba wattmeter, nie je možné sa pretekov zúčastniť. 
 
3/ Ako viem zistiť zo štartovacej listiny, koľko je prihlásených cyklistov v danej kategórii (HOBBY, 
ELITE...)? Zatiaľ tam je možné vidieť len muži, ženy. 

   Zatiaľ áno, ale pred pretekmi to už bude zobrazené aj detailne podľa podkategórií 
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2251 
 
4/ Ak sa nedostanem do nominácie eMSR 2023, môžem niečo vyhrať? 
Každý účastník sa na záver pretekov v januári dostáva do žrebovania o vecné ceny, ktoré do 
súťaže venovali naši partneri. Podmienkou je absolvovať všetky štyri kolá. Rovnako vyhrajú 
vecné ceny aj najlepšie tri tímy, ktoré nazbierajú počas 4 pretekov najviac bodov. Počítajú sa 
body najrýchlejších 4 účastníkov. 

 
     

 
 
 
 
 

   
         
 

            
 

FAQ 

Partneri 
podujatia 

https://support.rouvy.com/hc/en-us/articles/360018507437-ROUVY-Supported-smart-trainers
https://support.rouvy.com/hc/en-us/articles/360020212577-ROUVY-AR-Supported-smart-bikes
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2251

