
  Mesto Brezno, OOCR Horehronie a   

CK ROUTE 66 Brezno   

TOUR 66 
 

    4. ročník cyklistických pretekov na  Horehroní  

Zaradené do kalendára Východ Road Liga 

ZMENA TRASY 

 

Usporiadateľ CK Route 66 Brezno 

Termín pretekov 16.6.2019 

10.00 h dlhá trať 

10.15 h krátka trať 

10.30 h detské preteky 

Miesto konania Nám M.R.Štefánika (hlavné), Brezno 

Trasa pretekov:  

 
Štart a cieľ: Nám. M.R.Štefánika 

Dĺžka dlhá trasa: 107 km 

Prevýšenie: 1200m 

Dĺžka krátka trasa: 59 km 

Prevýšenie: 600m 

Riaditeľ pretekov Emil Caban 

 

Technický riaditeľ Miroslav Kováčik 

mireckovacik@gmail.com 0903313784 

Zdravotná služba Bude upresnené 

Hlavný rozhodca Bude upresnené 

Technické ustanovenia Dlhá trať povedie od námestia smerom na Valaskú, 

Podbrezovú-Mýto-Brezno opäť cez Podbrezovú smerom na kruhový 

objazd v obci Bystrá, ku hotelu Partizán na Táľoch, cez Krpáčovo do 

Predajnej, Brusno, Nemeckú späť do Podbrezovej opäť smerom na 

Bystrú a Mýto p. Ďumbierom, cez Vagnárske sedlo do cieľa do Brezna  

 

Krátka trať povedie od Brezna cez Valaskú a Podbrezovú smerom na 

Bystrú- Mýto p. Ďumbierom a do Brezna. Tento okruh pretekári 

absolvujú 2x. 

 

Kategórie Krátka aj dlhá trať: 

mailto:mireckovacik@gmail.com


Kadet 15-17 rokov, Muži VRL Elite 18-29 rokov, Muži A 30-39 rokov, 

Muži B 40-49 rokov, Muži C 50-59 rokov, Muži D 60 a viac rokov, Ženy 

bez rozdielu veku 

Registrácia a štartovné Registrácia: Online na ckroute66.sk alebo v deň preteku 

Štartovné: Online 15€ (pretekári VRL* 12€)  

Č.ú.: SK410900 0000 0050 7724 0777 

VS: vygenerovaný prihlasovacím systémom, 

Poznámka: meno a priezvisko, rok narodenia 

   

V deň preteku 20€ (pretekári VRL* 15€) 

 

Štartovné pre krátku trasu je 10€ (bez rozdielu) 

 

*Pretekár VRL sa musí preukázať štartovným číslom, ktoré obdrží na 

predchádzajúcom aspoň jednom preteku VRL 

Prezentácia Reštaurácia Alžbetka, Nám M.R.Štefánika, Brezno 

od 8.00-9.30 h 

Vyhodnotenie a ceny 14.00 námestie M.R.Štefánika 

Peňažné a vecné ceny pre prvých šesť pretekárov a prvých troch v 

kategórii , víťazov prémií (horskej a rýchlostných) 

Prémie a bufet  
(len dlhá trať) 

 

Horská prémia Krpáčovo 

Rýchlostná prémia Predajná  

Bufet Krpáčovo 

Záverečné ustanovenia 
 

Pretek TOUR 66 sa riadi pravidlami cestnej premávky, ustanoveniami 

SZC pre cestné preteky a ustanoveniami Východ Road Ligy. Každý 

účastník preteká na vlastné riziko vo vyhovujúcom zdravotnom stave, 

je povinný mať bicykel v spôsobilom stave, na hlave musí mať počas 

celých pretekov upnutú prilbu a na viditeľnom mieste aj štartovné 

číslo, čip musí byť pripevnený na bicykli. 

 

PROGRAM: 

8.00  Registrácia a prezentácia hlavného preteku (krátka aj dlhá trať) 

9.30 Koniec prezentácie a registrácie 

10.00  Štart preteku dlhá trať 

10.30 Štart preteku krátka trať 

10.30 Začiatok detských pretekov podľa jednotlivých kategórií 

12.30 Príjazd prvých pretekárov krátka trať 

13.15 Príjazd prvých pretekárov dlhá trať 
13.45 Podávanie obedu 

14.00 Vyhlásenie výsledkov 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA PRETEKU 

Dlhá trať: 107 km  

(Brezno-Podbrezová-Mýto-Brezno-Podbrezová-Bystrá-Tále-Krpáčovo-Predajná-Brusn

o-Nemecká-Podbrezová-Mýto p. Ďumbierom-Brezno) 

 

 

 

 Krátka trať: 59 km  

(2x Brezno-Podbrezová-Mýto p.Ďumbierom-Brezno)  

 

 

 

SPONZORI 



 

 

 

 

 

Mediálni partneri  


