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Úvodné info

A magazine is a
periodical publication,
which can either be
printed or published
electronically. It is issued
regularly, usually every
week or every month, and
it contains a variety of
content. This can include
articles, stories,
photographs, and
advertisements.

Usporiadateľ a organizátor: NovoCK Lučenec
Kontakt: Ing. Štefan Nagy, +421 904 800 644
Miesto konania: Trialpark, ul. Čajkovského 16,
Mestské športovisko, 98401 Lučenec  
Dátum pretekov: 20.8.2022, sobota
Riaditeľ pretekov: Ing. Ján Macko
Komisári trate: Valenta Jakub 
Časomiera: osoba zo zoznamu rozhodcov
Hl. rozhodca: osoba zo zoznamu rozhodcov
Zdravotný dozor: zdravotná služba ČK 
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Aktuálne opatrenia
Všetky hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v
režime základ, môžu sa konať od 14. marca 
bez kapacitných či iných organizačných obmedzení
a podmienok. 
Povinnosť nosiť respirátor na hromadných
podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to
aj hromadných podujatí v exteriéri.

[Citované 25.3.2022] Dostupné na internete: https://korona.gov.sk/obmedzenia-pre-hromadne-
podujatia/



Registrácia v deň konania

A magazine is a
periodical publication,
which can either be
printed or published
electronically. It is issued
regularly, usually every
week or every month, and
it contains a variety of
content. This can include
articles, stories,
photographs, and
advertisements.

Registrácia sa začína 7:30 a končí vždy 45 minút
pred štartom príslušnej kategórie. 

Poverená osoba z klubu zaregistruje všetkých
štartujúcich jazdcov (má vyzbierané ich licencie) 
v deň pretekov podľa harmonogramu 
v propozíciach. 

Štartové čísla prebrané na prvých pretekoch platia
počas celej sezóny.  
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Harmonogram 
7:30  začiatok registrácie

9:00  štart: Promesa, Benjamin, Cadet

11:30  štart: Poussin, Minime, Elite Women

14:00 štart: Senior, Elite Men

16:30 predpokladané vyhlásenie výsledkov 



A magazine is a
periodical publication,
which can either be
printed or published
electronically. It is issued
regularly, usually every
week or every month, and
it contains a variety of
content. This can include
articles, stories,
photographs, and
advertisements.

Info pre jazdcov 
Čas na preteky pre Seniorov = 120 min
Čas na preteky pre ostatné kategórie = 180 min 

Kategória Senior = 5 sekcií 2 kolá
Ostatné kategórie = 5 sekcií 3 kolá 

Poradie sekcií je ľubovoľné.
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Kategórie 
Promesa          

Poussin

Benjamin

Minime

Cadet

Senior

Elite Women

Elite Men

5 - 8 rokov          

9 - 10 (11 dievčatá)

11 - 12 (14 dievčatá)

13 - 14 (16 dievčatá)

15 - 16

17 a viac

15 a viac 

16 a viac 



Kategórie 
Mimo poradia pretekov sa môžu ľubovoľnej
kategórie zúčastniť jazdci nespĺňajúce vekové
hranice. 

V prípade malého počtu jazdcov v jednotlivých
kategóriách, má usporiadateľ právo zlúčiť/zrušiť
danú kategóriu. 

Strana číslo 6 

Licencie 
Pretekov sa môžu zúčastniť slovenskí aj zahraniční
jazdci, a rovnako aj jazdci s či bez licencie. 

Všetci zahraniční jazdci a jazdci bez licencie musia
podpísať čestné vyhlásenie štartovania na vlastné
riziko (u jazdcov do 18 rokov ho v oboch prípadoch
podpisuje zákonný zástupca).

Slovenským jazdcom bez licencie UCI sa
nezapočítavajú body do konečného poradia seriálu
Slovenských hier mládeže a Slovenského pohára.



Štartovné 
Platí zástupca klubu pri registrácii. 

 Slovenské hry mládeže = 10€ 

Štartovné bez prihlásenia sa do termínu = 25€

Štart v druhej kategórii = 10€

Štartovať v druhej kategórii je možné po ukončení
pretekov v prvej zvolenej kategórii.  
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Prihlášky 

Do 17.8.2022 na stránke https://sutazecyklosport.sk/

Prihlásení jazdci majú v cene štartovného pitný režim
a občerstvenie.

Klub nesie zodpovednosť za ospravedlnenie
absentujúceho prihláseného jazdca. V prípade
neospravedlnenia, klub platí štartovné za všetkých
prihlásených jazdcov. 



Odmeny 
Odmeny dostávajú prví traja jazdci v každej
kategórii.

V kategóriách Promesa a Poussin budú vyhodnotení
všetci jazdci.

Ak budú v nejakej kategórii viac ako 3 jazdci mimo
poradia, budú tiež prví traja vyhodnotení. 

Pri účasti minimálne 5 jazdcov v kategóriách Elite
Men/Women, budú vyplatené finančné odmeny
prvým trom jazdcom v hodnote:

                            1. miesto: 70€ 
                            2. miesto: 50€ 
                            3. miesto: 30€ 
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Záverečné info 
Preteky sa konajú za každého počasia, ale
usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového
harmonogramu v prípade zlého počasia, nízkej
účasti, a pod.

Prípadné zmeny propozícií budú vyvesené 
pri časomiere.

Usporiadateľ nevypláca žiadne náhrady.
Súťažiaci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť 
za vzniknuté škody.

Protesty podáva pretekár, alebo zákonný zástupca
pretekára písomne do rúk riaditeľa súťaže do 30
minút po dojazdení posledného jazdca v kategórii.
Na jeden predmet sporu: vklad na protest = 20€.  

Pre zahraničných jazdcov bez licencie si
doporučujeme vybaviť európsky zdravotný preukaz
alebo poistenie liečebných nákladov pre SR 
na daný deň pretekov.

Bicykle musia zodpovedať športovým poriadkom
trialu.

Jedlo pre pretekárov a rozhodcov 
bude zabezpečené.
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GDPR
Jazdec, alebo jeho zákonný zástupca štartom 

na predmetných pretekoch, dáva súhlas 

na spracovanie a zverejnenie osobných údajov 

a fotografií Slovenským zväzom cyklistiky 

a usporiadateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov - GDPR. 

Ing. Ján Macko

Riaditeľ pretekov 
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