
 

Cyklistický klub Velodróm Prešova a Slovenský zväz 

cyklistiky 

usporiadajú: 

Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike 

mládeže ( žiaci, žiačky, kadeti, kadetky, juniori, juniorky ) 

Slovenský pohár v dráhovej cyklistike ( ženy, muži ) 

 

 

Všeobecné ustanovenia:  

Dátum a miesto : 24.07.– 26.07.2020 

Riaditeľ pretekov : Ľubomír Hrečko – tel. 0905 200766 

Tajomník pretekov :Karol Merta 0907 959 183  

Zdravotná služba : Rescue Slovakia 

Rozhodcovský zbor: Hlavný rozhodca Ondrej Biroš 

 

Technické ustanovenia:  

Prihlášky : https://www.cyklistikaszc.sk/sk/drahova-cyklistika/kalendarprihlasovanie 

Prihlasovanie prebieha do 23.7.2020. do 15:00. Štartovať môžu iba vopred prihlásení 

pretekári. Kluby/jednotlivci platia štartovné za všetkých prihlásených 

cyklistov/cyklistky, aj keď nebudú zaregistrovaní v kancelárii pretekov.  

Kancelária pretekov :  Cyklistický štadión Prešov – Športová ul. 4 

GPS: 48.986147, 21.230907 

Prezentácia :    24.07.2020 od 12:00 –13:00hod.  

Štartovné:    žiaci a žiačky 1€/deň  

kadeti, kadetky 2€/deň 

juniori, juniorky 2€/deň 

ženy, muži 5 €/deň 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/drahova-cyklistika/kalendarprihlasovanie
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/drahova-cyklistika/kalendarprihlasovanie


 

Štart pretekov: 14:30hod  Dĺžka dráhy: 333,33m 

Vypísané súťažné disciplíny:   

500 m s pevným štartom  
- Žiačky, Ml. žiaci, St. žiaci, Kadetky, Kadeti  
- Juniorky, Ženy ( Slovenský pohár ) 

 
 1 km s pevným štartom  

- Juniori, Muži ( Slovenský pohár ) 
 

Šprint 
- Žiačky, Ml. žiaci, St. žiaci, Kadetky, Kadeti  
- Juniorky, Juniori 
- Ženy, Muži ( Slovenský pohár ) 

 

Tímový šprint 
- Žiačky a Kadetky 
- Ml.žiaci a St.žiaci  
- Kadeti a Juniori 

 

Keirin 
- Žiačky, Ml. žiaci, St. žiaci, Kadetky, Kadeti  
- Juniorky, Juniori 
- Ženy, Muži ( Slovenský pohár ) 

 

Doplnkové súťažné disciplíny mimo MSR a SP:   

„Talianska vylučovačka“:  
- , Ml. žiaci, St. žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky, Juniori 

 
Môžu sa zúčastniť všetci pretekári ktorý nepostúpili do ½ finále  šprintu 
Minimálny počet prihlásených pretekárov je 3 
 
Pravidlá:  
Po troch neutrálnych okruhoch sa zvoní do špurtu.  
Víťaz na páske sa stáva víťazom pretekov a odstupuje z pretekov.  
Nasleduje špurtu o druhé miesto. 
Víťaz na páske obsadí druhé miesto a odstupuje z pretekov. 
Pokračuje špurt o tretie, štvrte, piate a šieste miesto.  
Po šiestom špurte sú preteky ukončene a pretekári ktorí neobsadili pozície 1.-6. končia na delenom 
7. mieste.  
 
„Preteky na neznámu vzdialenosť“  
Môžu sa zúčastniť všetci pretekári ktorý nepostúpili do finále  šprintu 
Minimálny počet prihlásených pretekárov je 3 
 
 
Pravidlá:  
Po absolvovaní troch neutrálnych okruhov pretekári „krúžia“ po okruhu.  
Na základe rozhodnutia štartera je v ľubovoľnom kole odzvonený špurt o víťaza.  
Poradie je určené na základe poradia následného špurtu na páske.  
 
V prípade menšieho počtu účastníkov, môžu byť do programu v rámci jeho naplnenie doplnené 
ďalšie doplnkové súťažné disciplíny.  
 
 



Účasť: Disciplína sa uskutoční v prípade že bude v konkrétnej kategórii prihlásený 

minimálne jeden pretekár / družstvo.  

Dekorovanie víťazov kategórie sa uskutočni v prípade, že v konkrétnej kategórii budú 

prihlásený minimálne traja pretekári.   

V prípade účasti menej ako 7 pretekárov v kategórii môžu byť rozhodcovským zborom 

spojené štarty kategórií: 

- Žiačky a ml.žiaci  

- Kadetky a St.žiaci  

- Kadeti a ženy  

- Ženy a juniorky 

- Juniori a Muži  

  

Body do rebríčkov SP budú pridelene vždy pre každú kategóriu a disciplínu 

samostatne.  

Štartovné čísla platia celoročné, pridelené pre jednotlivé kategórie pre preteky na ceste 

na sezónu 2020 

 

Zloženie družstiev do tímového šprintu pre preteky MSR:  

V mládežníckych kategóriách je družstvo zložené z:  

Chlapci – 3 pretekári  

Dievčatá – 2 pretekárky 

V rámci SP dospelých tímový šprint nie je vypísaný,  

1.Podľa klubovej príslušnosti: 

1.A ) Šprintérske družstvo môže byť zložené z troch jazdcov rovnakého klubu  

Chlapci: 

KLUB °1 KLUB °1 KLUB °1 

 

Dievčatá: 

KLUB °1 KLUB °1 

 

1.B ) Šprintérske družstvo môže byť zložene z dvoch jazdcov rovnakého klubu, 

doplnené o jedného jazdca z iného klubu. 

Chlapci :  

KLUB °1 KLUB °1 KLUB °2 

 



Dievčatá: 

KLUB °1 KLUB °2 

 

Družstvo musí byť rovnako dresované.  

Body do SP sa zarátavajú podľa platného súťažného poriadku pre rok 2020. 

 

2.Podľa vekovej kategórie na: 

Žiačky a kadetky: 

Žiačka Žiačka 

Žiačka Kadetka 
Kadetka Kadetka 

 

Sl. žiaci a ml. žiaci:  

st. žiak st. žiak st. žiak 

st. žiak st. žiak ml. žiak 

st. žiak ml. žiak ml. žiak 

ml. žiak ml. žiak ml. žiak 

 

Kadeti a Juniori:  

Kadet Kadet Kadet 

Kadet Kadet Junior 

Kadet Junior Junior 

Junior Junior Junior 

 

Body do SP sa zarátavajú podľa platného súťažného poriadku pre rok 2020. 

 

 

Vyhlásenie výsledkov: V nedeľu 26.7.2020 pre všetky uskutočnené disciplíny 

a kategórie.   

Ceny : Prvý traja pretekári v každej kategórii získajú diplom a medailu  

  

V prípade nepriaznivého počasia resp. časového sklzu bude program upravený. 

Štartovné čísla platia celoročné, pridelené pre jednotlivé kategórie pre preteky na ceste 

na sezónu 2020 

Stravovanie v priestoroch velodrómu. (bufet teplá strava, nápoje) 

 

 



Doplňujúce ustanovenia: 

Citácia pravidla 3.1.012 

 
 

Záverečné ustanovenia 

● preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel SZC, súťažného poriadku na 

rok 2020 a tohto rozpisu.  

• Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné 

nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ 

neručí za škody pretekármi spôsobené alebo im vzniknuté. 

● pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a 

pretekov na hlave 

● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom  

● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných 

okolností. 

 

V Prešove:17.07.2020 

Ľubomír Hrečko   

Riaditeľ pretekov    

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Majstrovstiev Slovenska mládeže 2020 – šprintérske disciplíny 

Piatok 24.7.2020  
14:30 – 16:00 500 m s pevným štartom - rozjazdy všetky kategórie 

15 min. technická prestávka 
16:15 – 17:30 500 m s pevným štartom - Finále všetky kategórie 

Záver dňa 
500 m pevný štart - V prípade účasti 2 alebo 1 pretekára sa uskutoční len finále.  

500 m pevný štart – v prípade účasti 8 alebo menej pretekárov sa neuskutoční finále ale 

konečne výsledky budú stanovené priamo na základe časov z rozjazd. 

 Sobota 25.7.2020  
09:30 – 11:30 200 m na čas Všetky kategórie 

15 min. technická prestávka 
11:45 – 12:30 Šprint 1/16 finále / na 1 víťazstvo /  
12:30 – 13:30 Šprint 1/8 finále / na 1 víťazstvo /  Všetky kategórie 
13:30 – 14:00 Preteky na neznámu vzdialenosť Všetky kategórie 
14:00 – 15:00 Šprint 1/4 finále / na 2 víťazstvá / Všetky kategórie 

15:00 – 15:45  Talianska vylučovačka Všetky kategórie 

15:45 – 16:15  Šprint ½ finálne / na 2 víťazstvá / Všetky kategórie 
16:15 – 17:00 Finále / na 2 víťazstvá / Všetky kategórie 

Záver dňa 
V prípade účasti 16 a menej pretekárov sa 1/16 finále neuskutoční 

V prípade účasti 8 a menej pretekárov sa 1/8 finále neuskutoční 

V prípade účasti 4 a menej pretekárov sa ¼ finále neuskutoční  

V prípade účasti 2 alebo 1 pretekára sa uskutoční len finále 

Nasadzovanie do jednotlivých finálových kôl budem prebiehať podľa pravidiel SZC – Časť 

dráha. 

Talianska vylučovačka a preteky na neznámu vzdialenosť sa ako doplnková nemajstrovská 

nepohárová disciplína uskutočnia podľa popisu v zozname disciplín.  

 

Nedeľa 26.7.2020  
09:30 – 11:00 Tímový šprint – Kvalifikácia Všetky kategórie 
11:00 – 12:00 Tímový šprint – finále Všetky kategórie 
12:00 – 13:00 Prestávka 

13:00 – 14:30 Keirin kvalifikácia  Všetky kategórie 
14:30 – 15:30 Keirin Finále  Všetky kategórie 

Dekorovanie víťazov – všetky disciplíny, všetky kategórie 

Záver dňa 
V prípade účasti 2 alebo 1 družstva sa uskutoční len finále.  

Keirin – V prípade účasti 6 a menej pretekárov sa uskutoční len finále. 


