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MERIDA ROAD CUP 2021 
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 

Miesto a dátum 
konania: 

 
Areál priemyselného parku Voderady ( za halou bývalého závodu SAMSUNG),  sobota 1. mája 2021  o 10h30. 

 
 

Kancelária  
pretekov: 

Cyklistické kluby prihlasujú hromadne pretekárov všetkých kategórií MERIDA ROAD CUP cez internet na stránke 
www.cyklistikaszc.sk.  
 
Kategória dospelí cyklisti bez licencie sa prihlasuje na mailovej adrese  pduriac@gmail.com.  . 
 
Elektronické registrácie budú ukončené najneskôr o 15.00 h. vo štvrtok 29. apríla  2021. 
Začiatok pretekov je v piatok 30.4.2021 o 18h00 poradou organizačného výboru  
Úhrada štartovného za celý klub sa prijíma v kancelárii pretekov v deň štartu 1.5.2021 od 8h00 do 9h30.  

Čestný riaditeľ 
pretekov: 

Ing. Anita Gajarská, starostka obce Voderady,   voderady@voderady.sk,   0910 360 333 

Riaditeľ 
pretekov 

Ing. Peter  ĎURIAČ,   pduriac@gmail.com,    0910 642 775 

Hlavný 
rozhodca: Podľa rozpisu Komisie rozhodcov SZC bude hlavným rozhodcom 

Zdravotné 
zabezpečenie 

Zdravotná služba MEDICASIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Špecifikácia 
trate 

 

Cesty na vytýčenom okruhu pretekov v priemyselnom parku Voderady majú kvalitný asfaltový povrch.  
Vzhľadom na prerušenie výroby v závode SAMSUNG je  okolie bez pohybu motorových vozidiel.  
 
Okruh pre kritérium je v tvare štvoruholníka a bude vytýčený na okružnej komunikácii okolo výrobných hál 
spoločností 

o KNP Slovakia s.r.o. 
o KNPTECH s.r.o. 
o FINE DNC Slovakia s.r.o. 
o POSS - SLPC s.r.o. 

 
v celkovej dĺžke 2400 m. Oblúky budú označené kužeľmi, plastovou páskou a smerovými šípkami. Trasa okruhu 
má dve ostré 90o zákruty a dve plynulé zatočenia do 90o – obr.3. Priamy úsek cieľovej rovinky je dlhý 850m, kde 
v 2/3 bude umiestnená štartová/cieľová páska na rovnakom mieste a stanovište rozhodcov. Rovný úsek cieľovej 
rovinky bude pre cyklistov vymedzený len v prvom dvoj-pruhu. Druhá polovica ostane voľná pre pohyb osob alebo 
odstavenie automobilov – obr3. 
 
Pretekári z danej kategórie absolvujú trasu jedným smerom (pravotočivý okruh) z miesta štartu do miesta cieľa 
v počte okruhov podľa vekovej kategórie, ktoré sú definované propozíciami.  
  
Trať je absolútna rovina, povrch trate je hladký asfalt.  
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Mapa lokality 

 
Obr1: mapa príjazdu z diaľnice D1 na miesto okruhu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trať okruhu  
Obr2: mapa situovania trasy pretekov 

 
Obr3: vytýčenie trasy v mieste cieľovej rovinky 
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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 miestu štartu a cieľa a parkovisko  

Prístupová cesta, odstavná plocha a trať pretekov je ilustrovaná podľa obr. 1 a 2 
Kancelária pretekov bude v priestoroch vestibuly závodu LEAR a parkovisko pre auta bude odstavnej ploche pre 
závodom LEAR, kde je plánovaná kancelárie pretekov. Zmena kancelárie pretekov sa može operatívne bližšie ku 
trati pretekov. V prípade zmeny to bude včas oznámené najneskor do 48h pred dňom pretekov alebo smerovými 
šípkami v mieste pretekov.  
WC pre pretekárov budú v priestoroch kancelárie pretekov alebo v mobilných WC TOI TOI.  
  

 
 
 
 

Technické 
ustanovenia: 

Na pretekoch MERIDA ROAD CUP štartujú pretekári s Licenciou SZC na rok 2021 s platným štartovným číslom 
MERIDA 2021. Pred štartom nie je možné zakúpiť v kancelárii pretekov celoročné štartovné číslo!! Zakúpenie 
štartovného čísla je podľa pokynov na stránke SZC-cyklistika pre všetkých 
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/spravy-a-clanky/oznam-pre-objednavanie-startovych-
cisel-na-preteky-merida-road-cup-2021  
Ďalej štartujú pretekári vo vložených pretekoch: 
- súťaž detských kategórii: 6 - 9r. a 10 – 14r  
- dospelí cyklisti bez licencie 
- Juniori 
- Kadeti  
s jedno-rázovými číslami usporiadateľa, ktoré dostanú v kancelárii pretekov. 
  

Kategórie: Masters ABCDEFG, Muži B, Ženy Masters ABC a Ženy Elite bodujú do pohára Merida Road Cup 2021.  
Vložené preteky pre Kadetov, Juniorov, dospelých cyklistov bez licencie a preteky pre mládež budú verejné 
preteky. 
  

 
 
 
 
 
 
Štart kategórií: 

Štartuje sa v osobitných pelotónoch od 10h30. Všetky štarty kategórii pôjdu súťaž zlúčenej bodovacej 
a vyraďovacej jazdy. 
 
Boduje sa v každom okruhu.  
Prejazd prvého pretekára peletónu cez cieľovú pásku v každom kole bude bodovaný 1 bodom.  
Každé tretie kolo bude bodovanie prejazdu 5,3,2,1, a vylúčením posledného pretekára na cieľovej páske.  
Posledné kolo bude bodované dvojnásobne 10,6,4,2 body.  
V mieste štartu a cieľa bude umiestnené počítadlo kol a do každého bodovacieho/vyraďovacieho a posledného 
kola sa bude zvoniť 
 
Predbežný rozpis plánovaného priebehu jednotlivých kategórií pretekov, času od štartu do cieľa je špecifikovaný 
v priloženej tabuľke č 1. 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.   
 
Pre splnenie pravidiel platných pre športové hromadné podujatia jednorázovej povahy platné s účinnosťou od 
8.2.2021. Preteky sa oficiálne uskutočňujú bez obecenstva. Pre obecenstvo nebudú vymedzené priestory.   
Vstup aj výstup na trať pretekov pre pretekárov bude cez vyznačený koridor aby sa nemiešali pretekári končiaci 
a začínajúci preteky.  
 
Tab.1 Časový rozpis pretekov 
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Štartovné: 

10 € Muži B, Masters ABCD a dospelí cyklisti bez licencie (HOBBY)  
5 € Masters EFG, ženy Masters ABC,  
2€ Juniori, 
1€ kadeti. 
Kategória mládeže bude zadarmo 
Ak bude chcieť štartovať pretekár licenciou SZC, ale bez čísla MRC, bude hodnotený len v kategórii dospelí cyklisti 
bez licencie. 

 
Vyhodnotenie 

a ceny: 

Mládežnícke kategórie vložených pretekov budú vyhodnotené hneď po ich skončení. 
Z pretekárov Masters a cyklisti bez licencie (HOBBY) budú odmenení prví traja v každej kategórii vecnými 
cenami.  
Body do pohára Masters sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Špeciálne 
opatrenia pre 
zúčastnených 

pretekárov 
a delegovaných 

zástupcov 
klubov 

Usporiadateľ postupuje primerane k rešpektovaniu usmernení a vydaných opatrení ÚVZSR vo Vestníku SR ročník 
31 z 5.2.2021, vyhláškou č.45 - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, dodržiavaním opatrní podľa § 
48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri 

 
1. Prihlasovanie účastníka pretekov bude možné iba on-line elektronickou formou,  

 
2. Štartovné bude uhrádzať v kancelárii pretekov len jedna delegovaná osoba za cely cyklistický oddiel (za 

všetkých štartujúcich z jedného cyklistického oddielu ) naraz a potvrdenie o zaplatení celej sumy sa 
vystaví na jednom doklade.  

 
3. Delegovaný zástupca cyklistického oddielu, ktorý bude uhrádzať štartovné pre každého vopred 

elektronicky prihláseného pretekára/pretekárku predloží pred štartom v kancelárii pretekov ČESTNÉ 
VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI ( príloha 1 na 6.strane propozícií ) do rúk zástupcu usporiadateľa. 

 
4. V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých 

kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí 
 

5. Na pretekoch sa nebude predávať ani podávať žiadne občerstvenie ( nápoje, teplé ani studené jedlo) ako 
pred štartom, počas ani po skončení pretekov. V okolí trate pretekov nie je dovolené konzumovať pokrmy 
alebo nápoje. 
 

6. Vstup a výstup pretekárov na trať cez vyznačené koridory  
 

7. Preteky sa oficiálne uskutočňujú bez obecenstva/sediacich divákov. Diváci nebudú mať vymedzené 
priestory.   

 
Usporiadateľ žiada zúčastnených o toleranciu k špeciálnym opatreniam, čo prispeje to k rýchlejšej a efektívnejšej 
registrácii pretekárov, hromadeniu sa ľudí na jednom mieste pri registrácii a evidencii. Paralelne sa splnia aj 
podmienky uvedených vyhlášok. Ak by to bolo nevyhnutné, počty štartujúcich sa budú v prípade obmedzení 
regulovať na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.  
 
UPOZORNENIE: Pre akékoľvek konzultácie účastníkov/trénerov ohľadom definovaných podmienok štartu, 
prihlasovania pretekárov, operatívnych zmien pred a počas realizácie je kompetentný odpovedať výhradne 
riaditeľ pretekov 
 

 
 
 
 
Záverečné 
ustanovenia: 

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteky sa na uzavretom okruhu v pravo-točivom smere. 
Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas pretekov na hlave. 
Podľa aktuálnych Pravidiel SZC musia všetci pretekári štartovať len v klubových dresoch. 
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. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
Po štarte prvej kategórie pretekárov, nie je dovolené trénovať alebo jazdiť po trati okruhu. 
Upozornenie: nepovolené jazdenie po trati bude dovodom k vylúčeniu z pretekov.  
Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk a www.falange.sk. 
  

 
V Bratislave 
24.04.2021  

Ing. Anita Gajarská, čestný riaditeľ pretekov,  
Ing. Peter Ďuriač, riaditeľ pretekov,  
Ing. Dušan Krkoška, za ŠTK SZC. 
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CK Falange Bratislava               
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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 kloktacieho testu zo slín, IgG/IgM krvného testu na detekciu protilátok,  alebo RT-PCR testu na ochorenie 
COVID-19 nie starší ako 12 hodín pred začiatkom pretekov alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Slovenskej 
republiky na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín pred začiatkom pretekov ako je špecifikované v propozíciách v odseku „kancelária 
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 PROefekt team 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 
1. kolo cyklistických pretekov Masters MERIDA ROAD CUP 2021 – Prvomájové kritérium VODERADY na deň 1.5.2021 

   

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: 


