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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 a obec Voderady 

Miesto a dátum 
konania: 

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

 
 

Kancelária  
časovky: 

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.  
Úhrada štartovného za celý klub sa prijíma v kancelárii pretekov v deň štartu od do 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 ľavom dvoj-pruhu. Druhá polovica ostane voľná pre pohyb osob – 
obr4. 
 
Pretekári z danej kategórie absolvujú trasu jedným smerom (ľavotočivý 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 

 
Obr2: odstavné plochy pre parkovanie 
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Trať okruhu 

 
Obr3: mapa situovania trasy pretekov 

 
Obr4: vytýčenie trasy v mieste cieľovej rovinky 
  

 
 
 
 

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 plánované otvorenie kancelárie 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 
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- 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. Ostatným divákom sa vymedzí miesto 
pre voľný pohyb mimo vytýčenej trate.   
 
Tab.1 Časový rozpis pretekov 

 
 
 
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.  

 Prihlasovanie účastníka pretekov bude možné iba on-line elektronickou formou, kde usporiadateľ postupuje 
primerane k rešpektovaniu usmernení a vydaných opatrení ÚVZSR Vyhláškou č.131 pri ohrození verejného zdravia 
k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a Vyhláškou č.132 ktorá nariaďuje opatrenia pri ohrození 
zdravia k režimu vstupu osob do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  
 
Prispeje to k rýchlejšej a efektívnejšej registrácii pretekára bez vytvárania dlhých radov pri zápise a 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.  
 
Pri vstupe do kancelárie pretekov netreba zabudnúť na prekrytie horných dýchacích ciest  a dodržania primeraných 
rozostupov. Štartovné sa bude vyberať za jednotlivé kluby naraz na jednom doklade. V prípade potreby limitovať 
počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie 
podujatia na viacero častí 

 
 
 
 
Záverečné 
ustanovenia: 

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteky sa na uzavretom okruhu v ľavo-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. 
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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 
22.02.2021  

Ing. Anita Gajarská, čestný riaditeľ pretekov,  
Ing. Peter Ďuriač, riaditeľ pretekov,  
Ing. Dušan Krkoška, za ŠTK SZC.  

 

 
 

               
 

                 CK Falange Bratislava 
 

                 
 


