
  

        
                             MERIDA ROAD CUP 2022 
    

                                     
 9. kolo MERIDA ROAD CUP - Majstrovstvá Slovenska do vrchu 2022 

verejné preteky: HOBBY ženy a muži, ml. a st. žiaci, ml a st. žiačky, kadeti, kadetky, juniori, juniorky 
 

Všeobecné ustanovenia 
  
 Usporiadateľ:             CK EPIC Dohňany 
 Organizátor :              Slovenský zväz cyklistiky 
 Dátum a miesto :       03.07.2022 ( nedeľa), Pruské námestie   
 Riaditeľ pretekov :    Ing. Štefan Lameš   č.t. 0908955522,   vrsatec2022@gmail.com 
 Tajomník pretekov :  Ing. Andrea Lamešová Dlhé diely 894/35,  018 51 Nová Dubnica 
 Zdravotná služba :    RZP Považská Bystrica 
 Hlavný rozhodca :     Ing. Richard Gross č.tel. 09484626963 
  
Technické ustanovenia: 
 
Prihlášky : Cyklistické kluby prihlasujú hromadne pretekárov všetkých kategórií MERIDA ROAD CUP ako aj 
ml. a st. žiaci, ml.žiačky a st. žiačky, kadeti/-tky, juniori, juniorky  cez prihlasovací portál na stránke 
www.cyklistikaszc.sk. 
Elektronická registrácia bude ukončená v štvrtok 30. júna 2022 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 vrsatec2022@gmail.com do  30. júna 2022 o 15:00 h. meno 
a priezvisko, rok narodenia, mesto bydliska, Štartovné  v kat. hobby sa platí v kancelárii.  
 
Kancelária pretekov : Reštaurácia Pizza di Siusi Pruské, 
  
Prezentácia : 03.07.2022 v kancelárii pretekov od 8:30 do 9:30 hod., žiadame dodržať čas prezentácie!  
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 7,0km. 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 2022 a štartovým číslom MRC 2022, štartové čísla MRC 2022 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, ženy a muži od 45-59 rokov a nad 60 rokov ženy a muži, štartovné čísla pridelí 
organizátor, ml.žiaci, st. žiaci, ml a st. žiačky, kadeti/-tky, juniori, juniorky platná licencia SZC pre 
rok 2022 a s vlastným štartovným číslom.  
 
Upozornenie: 
Zahraničný pretekár s národnou licenciou UCI dostane jednorázové štartovné číslo od 
usporiadateľa v kancelárii pretekov a bude sa môcť pretekov zúčastniť. 
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Štart jednotlivých kat. v poradí : 
 
                          10:50 hod. – HOBBY muži + HOBBY ženy spoločný štart 
                          10:55 hod. – ml. a st. žiaci, ml.žiačky a st. žiačky, kadeti, kadetky spoločný štart       
                          11:00 hod. – ženy: masters C, B, A, elite, juniorky - 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 a juniori - v minútových intervaloch 
                                                              
 
Štartovné : 15.- € kat. muži B, masters A, B, C, D, , ženy elite, ženy masters A,B,C 
                    10.- € kat. masters E,F,G, , HOBBY muži, ženy  
                     3.- € st.žiaci, žiačky, 5.- € kadeti/-tky, juniori, juniorky  
 V cene štartovného má každý štartujúci v reštaurácii Pizza di Siusi – rizoto. 
                                                                                                                                                                                                        
 
Vyhodnotenie :     cca 14:00 hod. reštaurácia Pizza di Siusi, Pruské 
 
Ceny: MSR v časovke do vrchu Masters, prví traja v kategórii medaila, diplom a vecná cena, ostatné 
kategórie prví traja vecné ceny.   
                               
 
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 
• uporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny   
rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. 
 
V Novej Dubnici : 25.05.2022                                                          Schválené :  
       

    Ing. Štefan Lameš                                                                      Pavol Havrila  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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