
 

 

 

Majstrovstvá SR mládeže  
v cestnej cyklistike 

 2021 

Časovka jednotlivcov                                       
mládežnícke kategórie po kadetov a U23 

 

 

 Organizátor   Slovenský Zväz Cyklistiky 

 Usporiadateľ    Športový Klub Topoľčianky 

 Dátum a miesto Štvrtok 5. 8. 2021. obec Tajná / Vráble      48.266737, 18.361614  
 

 Riaditeľ pretekov   Ján Žilovec 

Tajomník pretekov   Milan Húsenica, 0917 124 780, cyklotopky@gmail.com  

Lekár pretekov  

 Rozhodcovia 
Deleguje KR SZC,  
hl. rozhodca: Daniel Fejo: 0902 352 952, danielfejo@post.sk 

 Kategórie Mladší žiaci, Žiačky, Starší žiaci, Kadetky, Kadeti, muži U23 

 Prihlášky 

Prihlasovanie cez online registračný formulár uvedený na stránke  
SZC http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar  
Uzávierka prihlášok najneskôr do 3.8.2021. do 15:00.  
Prihlásiť sa musia aj členovia doprovodu s platnou licenciou. 
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári. 

Dôležité upozornenie 

 
Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie. Počty 
štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, 
podľa dátumu prihlásenia. 
Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade. 
Ako doprovod sa môžu zúčastniť iba licenciovaní členovia SZC/UCI. 
V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo 
časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie 
podujatia na viacero častí. 
 

Kancelária pretekov 

Štvrtok 5.8.2021 od 9:00 h do 11:00 h.  
v budove Kultúrneho domu Tajná (budova pri štarte)  
Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba. 

Obec Tajná 

mailto:cyklotopky@gmail.com
http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar


 

 

Podmienky pre 
hromadné 

športové podujatia 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov 
hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže 
negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 
nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu 
na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok 

testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:  

a) osoba, ktorá je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 
druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou 
schémou, alebo 

b) osoba, ktorá je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou 
schémou, alebo 

c) osoba, ktorá je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá 
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 
dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 
dňami, alebo 

e) ide o osobu do 12 rokov veku. 

 Štart/Cieľ Štart/Cieľ : obec Tajná (oproti kultúrnemu domu)   

 Ceny 
prví traja medaile a diplomy. 
Vyhlásenie bude v mieste štartu a cieľa v zmysle pravidiel SZC 

 Štartovné Žiaci/Žiačky - 3€;  Kadeti/Kadetky/ - 5€; muži U23 – 7€ 

 Podmienka účasti Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021 

Porada vedúcich 
družstiev Štvrtok 5.8.2021  o 11:30 h.  Kultúrny dom Tajná 

 Trať pretekov 

Štart:Tajná  
          smer na H. Ohaj – križovatka H. Ohaj, Nevidzany (obrátka Ml. žiaci, 

Žiačky) – smer Nevidzany – pred obcou Nevidzany (obrátka Starší 
žiaci, Kadetky) – obec Nevidzany (obrátka Kadeti, MU23)  

Cieľ: Tajná.  

Program 

13:00 hod štart  Ml žiaci                  5,5 km 
14:00 hod štart  Žiačky                     5,5 km 
14:30 hod štart  St. žiaci                   9,5 km 
15:30 hod štart  Kadetky                  9,5 km 
15:50 hod štart  Kadeti                    15,5km 
16:30 hod štart  muži U 23              15,5km 
Časy štartov jednotlivých kategórií sú orientačné v závislosti od počtu 
štartujúcich pri registrácii. 



 

 

Vyhodnotenie Po spracovaní výsledkov všetkých kategórií v parku pred obecným úradom 

Predpis 

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel UCI. Všetci účastníci 

sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neručí za 

vzniknuté škody účastníkom, ani nimi spôsobené. Všetci účastníci 

musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 

8/2009 Z.z. a sú povinní akceptovať pokyny polície SR, 

usporiadateľov a rozhodcov. Preteky sa konajú za každého počasia, 

za čiastočne obmedzenej cestnej 

premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhnutných zmien. 

Iné 

PARKOVANIE sprievodných áut pretekárov je za štartom. 

PARKOVANIE tímových áut bude možné, len na vyhradených parkoviskách 

uvedených na orientačnej mapke podujatia. 

Je zakázané parkovať, rozkladať prístrešky a vytvárať stanovištia pre tímy 

na trati pretekov, na komunikáciách a trávnatých plochách pred 

rodinnými domami a bytovkami, pred vjazdmi do areálov firiem a garáži 

V celej obci, ako aj na trati je potrebné udržiavať čistotu a poriadok. 

Fotografovanie/ video 
záznamy 

Počas majstrovstiev budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy na 

zdokumentovanie podujatia. Tie môžu byť zverejnené v tlači, TV, na 

webových sídlach a sociálnych sieťach slovenského zväzu cyklistiky, prip. 

jej partnerov a partnerov majstrovstiev. Svojou účasťou na pretekoch 

dávate súhlas so zverejnením týchto materiálov na uvedené účely. 

          Hygienické a 
bezpečnostné 
predpisy 

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom 

horných dýchacích ciest. 

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre. 

Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý 

klub. 

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú 

všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné 

predpisy podľa nariadení Vlády SR. 

Prevody 

Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku 

Kadeti/Kadetky 6,94 m/otáčku 

UPOZORNENIE 
Sledujte vždy aktuálne propozície na webe SZC, pre prípad dodatočných 

zmien!!! 

Schválil predseda ŠTK CC 2.8.2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Preteky na ceste M SR mládež – Časovka 

Mapa okruhu 

 
 

Orientačná mapa – Tajná 
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-Trať pretekov
-Príjazd po 12:30

-Parkovisko

-Parkovisko sprievodné vozidlá

-Dom Kultúry
-Kancelária pretekov
-Registrácia
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