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Kaktus Bike Karloveský kros – memoriál 

Miroslava Tkáča  
 

Slovenského pohára MTB XC 2021. 
 

 

Usporiadateľ:   KAKTUS BIKE - Team Bratislava. 

Dátum pretekov:    05. september 2021  

Miesto konania:   Bikrosová dráha IUVENTA – (Karloveská 2951/62; 841 04 Karlova  

                                               Ves; Bratislava) 

    GPS súradnice: 48°10'13.9"N 17°03'07.9"E. 

Parkovisko pretekov: Pod športovým komplexom IUVENTA (Karloveská 2951/62; 841 04   

                                                Karlova Ves; Bratislava) cca 150m pod miestom štartu – centrom  

                                                pretekov, ktoré sa nachádza v areáli bikrosovej dráhy pri plavárni  

                                                IUVENTA. 

Kancelária pretekov  

(registrácia pretekárov):  V mieste štartu/cieľa bikrosová dráha IUVENTA – rozhodcovský stan. 

     

Riaditeľ pretekov:    Martin Belás; martin.belas@uniba.sk; +421907303814  

Hlavný rozhodca:    Deleguje rozhodcovská komisia SZC. 

Traťový komisár:   Martin Belás. 

Zdravotná služba:  Záchranná zdravotná služba Bratislava Antolská 11, 850 07   

                                               Bratislava; tel. + 421 2 682061 21; Michal Drgoň. 

Časový rozpis pretekov:  

8:00 - 9:15 hod.  registrácia pretekárov všetkých kategórií, 

8:00 – 9:45 hod.  oficiálny tréning na tratiach XC,  

10:00 hod.              štart kat. MINI chlapci a po dojazde MINI dievčatá (kategória mini má 

samostatné preteky mimo SP), 
11:00 hod.   ŠTART XC kategórií Kadeti, Masters A,B,C a Kadetky, 

12:30 hod.   ŠTART XC kategórií Mladší žiaci a žiačky,  
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13:15 hod.   ŠTART XC kategórií Starší žiaci a žiačky, 

14:30 hod.   Vyhlásenie výsledkov ukončených kategórií, 

14:15 - 14:45 hod.  registrácia pretekárov kategórií Muži Elite a U23, Ženy a U23, Juniori, 

Juniorky, 

14:15 – 14:50  hod.  oficiálny tréning na trati XC, 

15:00 hod.   ŠTART XC kategórií Ženy, U 23 ženy, Juniori, Juniorky, 

16:30hod.   ŠTART XC kat. Muži Elite a U 23,  

18:00 hod   Vyhlásenie víťazov. 
 

Kategórie : 

A. Mini chlapci  U 11 Men (2011 a mladší)  Ab. Mini dievčatá U 11 Women (2011 a mladšie) 

B. Mladší žiaci U 13 Men (2009 a 2010)  Bb. Mladšie žiačky U 13 Women (2009 a 2010) 

C. Starší žiaci U 15 Men (2007 a 2008)  Cb. Staršie žiačky  U 15 Women (2007 a 2008) 

D. Kadet U 17 Men (2005 a 2006)  Db. Kadetky               U 17 Women (2005 a 2006) 

Masters A  (1982 až 1991) 

Masters B  (1972 až 1981)                  

Masters C  (1971 a starší) 

Junior  U 19 Men (2003 a 2004)  Juniorky   U 19 Women (2003 a 2004) 

Elite               Men Elite (2002 a starší)  Ženy   Women Elite (2002 a staršie) 

 

 

Pretekárska licencia SZC je potrebná pre všetky kategórie (aj Mini chlapcov a dievčatá)! 

Štartovné: 

A/ MINI, MLADŠÍ žiaci, STARŠÍ žiaci (chlapci aj dievčatá)  5,-€ 

B/ KADET (chlapci a dievčatá)  5,-€  

C/ JUNIORI (chlapci a dievčatá)  10,-€  

D/ ELITE, MASTERS A, B, C (muži aj ženy)  10,-€ 

Registrácia:  

Pre štart na pretekoch je potrebné vlastniť licenciu SZC pre všetky kategórie. Registrácia 

prebieha online od 16. 08. 2021 do štvrtka 02. 09. 2021 do 15:00 cez odkaz na webovej stránke SZC; 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/mtb-cross-country/kalendar.  

Dĺžky pretekov: 
 

MINI chlapci:          4  x malý okruh,  

MINI dievčatá:         3 x malý okruh,  

MLADŠÍ žiaci:        4  x stredný okruh,  

MLADŠIE žiačky:   3 x stredný okruh,  

STARŠÍ žiaci:          1 x veľký okruh,  

STARŠIE žiačky:     1 x veľký okruh, 

KADET:                   3 x veľký okruh,  

KADETKY:             2 x veľký okruh, 

JUNIORI:            4 x veľký okruh,  

JUNIORKY:  3 x veľký okruh, 

MUŽI Elite/U23:      6 x veľký okruh, 

ŹENY Elite/U23:      4 x veľký okruh, 

MASTERS A:           4 x veľký okruh, 
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MASTERS B:           3 x veľký okruh, 

MASTERS C:           2 x veľký okruh. 

  

Dĺžky okruhov:  
 

Malý okruh:         450 m - prevýšenie 45m,   

 

stredný okruh:     1500 m - prevýšenie 95m, 

 

veľký okruh:        4006 m - prevýšenie 167m. 

 

Mapu veľkého okruhu v GPS formáte si môžete stiahnuť tu: 

http://biketeam.sk/kaktus-bike-karlovesky-kros 

Dĺžka pretekov je orientačná, konečný počet okruhov určí rozhodcovský zbor v deň pretekov.  

Ceny:  

 

Podľa finančného rozpisu SZC. 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov: 

 

1) Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC na rok 

2021. 

2) Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

3) Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom 

v súvislosti s pretekmi. 

4) Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne 

upnutú počas celých pretekov. 

5) Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať 

a sú neprenosné na inú osobu. 

6) Z tohto podujatia môže byť - bude robený audio-video záznam a bude zverejnený na 

webovom sídle SZC/klubu, FB stránke... Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením 

fotografií a videozáznamov na tieto účely. 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií. 

Hygienické a bezpečnostné predpisy: 

 

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích 

ciest. Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre. 

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci 

povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.   

V celom areáli a okruhu pretekov platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne 

opatrenia.  

Na viacerých kontaktných miestach budú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné 

priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci organizátori pretekov sú vyškolení a vybavení 

ochrannými prostriedkami.  

V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do 

areálu organizátor pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu 
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jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k 

minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a s organizátormi pretekov. 

Najneskôr 01. 09. 2021 budú na stránke SZC pri propozíciách k týmto pretekom 

zverejnené aktuálne COVID pravidlá pri organizovaní verejných športových podujatí!!!    

 

Dôležité upozornenie: 

 

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie.  

Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa 

dátumu prihlásenia.  

Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade.  

Ako doprovod sa môžu zúčastniť iba licenciovaní členovia SZC/UCI.  

Kluby pri prezentácii nahlásia mená a čísla licencií doprovodu.   

V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu 

štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.  

 

 

Trasa pretekov vedie verejnými mestskými lesmi, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej ostatným 

návštevníkom! 

 

Informácie: martin.belas@uniba.sk  

 

 

V Bratislave 01. 08. 2021 

 

Martin Belás (riaditeľ pretekov). 

 

 

 

Sponzori: 
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