
                  

Cyklistika pre všetkých  

Východroad liga 2022 6. kolo  
  

„Rudnou cestou – okolo Jelšavy“ 

  

Organizátor : SCK Magnezit Jelšava, Mesto Jelšava v spolupráci s VRL  o.z.  

Názov preteku : „Rudnou cestou – okolo Jelšavy“ – preteky jednotlivcov 

  

Všeobecné ustanovenia  
Dátum a miesto :  12.06.2022, Jelšava  

Riaditeľ pretekov :  MVDr. Milan Kolesár  

Tajomník pretekov :  Pavol Mlákay, 0904 482 098  

Zdravotná služba :  lekár v pelotóne  

Hlavný rozhodca :  deleguje VRL  

Štartujú :  Ženy A , B 

                                                 Muži: Elite VRL, A,B,C,D,E, kadeti  

  

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19. 

Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke 

www.vychodriadliga.eu alebo mailom u vychodroadliga@azet.sk. Povinné údaje sú, meno a priezvisko, 

dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov.  

 

 

Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi 

SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej 

udalosti na sekretariáte SZC.  

   

 

 

  

http://www.vychodriadliga.eu/
http://www.vychodriadliga.eu/


Technické ustanovenia  

Prihlášky:                                                                   Iba online alebo mailom do 10.6.2022 24:00hod. 

Kancelária pretekov :   Jelšava, Základná škola Železničná ulica 

Prezentácia :  12.06.2022 od 8:00 – 10:00 hod.  

Porada vodičov sprievodných vozidiel :  12.06.2022 o 10:00 hod. v priestoroch 
prezentácie  

Príspevok :   12,00 € pre vlastníkov čipu, ostatní 15,00 €, 
kadeti 8,00€ pre vlastníka čipu a ostatní 
10,00 € 
-  platba v hotovosti pri prezentácii  
Príspevok neprihláseného pretekára on line 
20,00€ 
Účasť na pretekoch: dobrý zdravotný stav a 
súhlas s podmienkami štartu potvrdí pretekár 
svojim podpisom v prihláške. 

Ceny :   prví traja v každej kategórii , celkový víťaz  
pohár primátora mesta 

Vyhodnotenie pretekov v priestoroch:  
  
Mestský dom kultúry v Jelšave 

Dĺžka trate :   63 km pre všetky kategórie  
 

Trasa pretekov :  

Štart 10:30 hod. ZŠ Jelšava – Gemerské Teplice – Šivetice – Licince – Gemerská Ves – Leváre – Držkovce – 

Kameňany – Rákoš – Rákoš Baňa – Červeňany – Sirk – Železník – Turčok – Lubeník – Jelšava (ZŠ) 

 

   

Vyznačená liter zóna : 40km po štarte za obcou Rákoš Baňa.  

 



 

 

Záverečné ustanovenia 

- preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL, SZC a tohto rozpisu,  

- Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere budú diskvalifikovaní!  

- pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave,  

- pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom,   

- pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia,  

- Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja.  

Technická pomoc a občerstvenie z týchto vozidiel nie je možná,  

- Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.  

  

V Jelšave, 9.05.2022  

  

MVDr. Milan Kolesár                             

 riaditeľ pretekov  

                                                                                                                                    ŠTK CPV 

  


