
 

 
 
 
 
 
 

 
Cyklistika pre všetkých SZC - 2. kolo cyklistických pretekov Masters 

2. ročník - kritérium SNOWBALL na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni  
 

Usporiadateľ Cyklistický klub PROefekt team o.z.  
 

Organizátor SZC CPV 
 

Dátum a miesto 7.5.2022, Areál – CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY na Slovakia Ringu 
 

Riaditeľ pretekov Peter ĎURIAČ, pduriac@gmail.com +421 910 642 775 
 

Čestný riaditeľ pretekov:  

Rozhodca deleguje KR SZC 
 

Prihlášky Cyklistické kluby prihlasujú pretekárov všetkých kategórií cez internet na stránke 
www.cyklistikaszc.sk 

Uzávierka do štvrtka 5.5.2022 do 15h00 
 

Štartovné  
štartovné Kategória 

15€ Muži B 
15€ Masters A B C D 
15€ HOBBY cyklisti bez licencie 
15€ Ženy Masters A B C, Elite 
10€ Masters E F G 

 
Úhradu štartovného realizovať BEZHOTOVOSTNE bankovým prevodom na účet  

IBAN: SK35 1100 0000 0029 3602 4586 
do štvrtku 5.5. 2021 - 24h00. Štartovať budú len pretekári, ktorý budú mať zaplatené 
štartovné. Pretekár, ktorý sa chce zúčastniť pretekov, ale neuhradil štartovné cez 
IBAN do požadovaného termínu, si bude môcť zaplatiť štartovné v hotovosti v deň 
štartu v kancelárii pretekov za 2-násobok hodnoty štartovného. 
 

Identifikácia platby štartovného 
 
Pretekári MRC 2022: 

- variabilný symbol: štartovne číslo ( pridelene na MRC2022 )  
- správa pre prijímateľa: meno priezvisko + štartovné číslo 

 
Ak sa pretekár odhlási z pretekov do piatka 5.5.2022, štartovné sa mu vráti bankovým 
prevodom. Pretekárom, ktorí sa neodhlásia do piatka 5.5.2022, sa nebude vracať 
zaplatené štartovné.  



 

Kancelária pretekov 7.5.2022 v deň štartu  
 
od 07h00 do 08h00 pre všetky kategórie  
 
CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY, Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň.  

 
https://www.google.com/maps/dir//48.0540007,17.570238/@48.054001,17.57023
8,13z?hl=sk-SK 

Podmienka účasti Platná licencia UCI SZC  
 
Pretekári, ktorí súťažia v Slovenskom pohári Masters, musia mať vopred 
zakúpené celoročné štartovné číslo Merida Road Cup 2022 
Celoročné štartovné číslo nie je možné zakúpiť v kancelárii pretekov pred štartom!!
Zakúpenie štartovného čísla je podľa pokynov na stránke SZC-cyklistika pre všetkých 
 
upozornenie: 
Zahraničný pretekár s národnou licenciou UCI dostane jednorázové štartovné číslo od 
usporiadateľa v kancelárii pretekov a bude sa môcť pretekov zúčastniť.  
 

Plán prístupu a odstavné 
plochy 

 
Obr.1: plán prístupu 
 
Sociálne zariadenie pre pretekárov je v priestoroch budovy SLOVAKIA RING  
 
Parkovanie: 

- parkovisko pred areálom Slovakia Ring  
- parkovisko pre Hotelom RING  

 
 
 
 
 



 

Trať Vytýčený okruh na ploche ciest CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY o dĺžke 1 200 m,  
kvalitný asfalt, s prevýšením 5 m ( obr.2 ) 
https://www.strava.com/activities/6283150131 
 
Preteky sú v ľavotočivom smere.  
Štart/Cieľ je umiestnený na vrchole 100m stúpania so sklonom 8%. 

 
Obr.2: vytýčená trasa pretekov 
 

Štart  Štartuje sa v samostatných pelotónoch od 9h00.  
Všetky štarty kategórii sa ide bodovacia cyklistická disciplína - SNOWBALL 
 
Bodovanie je prejazdom cez cieľovú pásku. 
Body získava iba vedúci pretekár v každom kole. 
Hodnota bodov sa zvyšuje s počtom kôl pretekov. 
Za víťazstvo v prvom kole získava 1 bod, v druhom kole 2 body, ...v desiatom kole 10 
bodov.. atd. 
V prípade nerozhodnosti bodového výsledku, rozhoduje umiestnenie v záverečnom 
kole. 

 
Poradie na páske 1. 
Kolo 1 1 bod 
Kolo „N“ N bodov 

 



 

Každému pretekárovi, ktorý dobehne hlavnú skupinu o 1 kolo, mu bude okamžite 
pripísaný bodový bonus totožný najvyššiemu možnému počtu bodov, ktorý sa 
prideľuje v danej kategórii v poslednom kole. Tento pretekár, po dobehnutí hlavnej 
skupiny, sa ďalej zapojí do bodovania v každom kole. 
 
Každý pretekár, ktorý bude dostihnutý hlavnou skupinou o 1 kolo, bude rozhodcom 
stiahnutý z okruhu.  
         
Predbežný rozpis plánovaného priebehu jednotlivých kategórií pretekov, času od 
štartu do cieľa je špecifikovaný v časti Program.  
 
Kvôli bezpečnosti pretekov, do priestoru trate okruhu budú vpustení len cyklisti, ktorí 
súťažia v danom čase.   
 

Program 

  
začiatok koniec čas  počet 

kôl dĺžka km/h 

prezentácia 7:00 8:00 1:00       
inštalácia rozhodcov 8:00 9:00 1:00       

m G 9:00 9:20 0:20 10 12 35 
m E+F, ž B+C 9:30 9:55 0:25 12 14 35 

m D 10:05 10:35 0:30 14 17 38 
m C, ž A+Elite 10:45 11:15 0:30 16 19 40 
m B, Hobby 11:25 12:00 0:35 18 22 40 

m A 12:10 12:40 0:40 22 26 40 
Muži B 12:50 13:35 0:45 24 29 42 

de-inštalácia 13:35 13:50 0:15       
 

Vyhodnotenie Vyhodnotenie bude pre každú kategóriu samostatne pre prvých 3 pretekárov podľa 
poradia do 30 min po skončení poslednej kategórie, keď rozhodcovia uzavrú výsledky, 
okolo 14h30 
 

Zdravotné zabezpečenie Západoslovenská záchranná služba-Dunajská Streda 
 
Každý pretekár si môže vyžiadať telefónny kontakt na posádku sanitky v mieste štartu, 
alebo v kancelárii pretekov, pre prípad potreby pomoci alebo nebezpečenstva 
ohrozenia zdravia počas pretekov. 
 

Predpis Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia 
pravidiel budú uplatnené sankcie v zmysle platných pravidiel SZC. Pretekári štartujú 
na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. Usporiadateľ neručí za 
pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu 
alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. 
 
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. 
 
Po štarte prvej kategórie pretekárov, nie je dovolené trénovať alebo jazdiť po trati 
okruhu. 
  
Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk  



 

V Bratislave 
21.02.2022 

Peter Ďuriač, riaditeľ pretekov,  
Pavol Havrila, ŠTK SZC. 
 
Každý pretekár môže po pretekoch vyplniť e-formulár, čo pomôže usporiadateľom 
a komisii SZC-CPV poznať potreby každého z Vás.  
https://docs.google.com/forms/d/1J2HKP96b8OFy73Xp8TjYuc35scNWIOUq4-
I1K9DNLAI/prefill 
 



 

 


