
 

 

                     

Cyklistické preteky mládeže, žien a mužov 

Regiónom Nitrianskeho kraja 

14. ročník 

SP CC 2021 a Kritérijná liga pre rok 2021 

Finále Slovenského pohára v cestnej cyklistike 2021 

 

Organizátor  Slovenský Zväz Cyklistiky 

Usporiadateľ 

 Mesto Vráble a Cyklo Klub Dynamax Nitra.                                                                                        
Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.                                                        

Dátum a miesto  26.9.2021 (nedeľa) o 9:00 h. Nitra. 

Čestný riaditeľ pretekov  Ing. Tibor Tóth, primátor mesta Vráble. 

Riaditeľ pretekov 
 Vladimír Došek  –  predseda  CK Dynamax Nitra,                                                                                        
Lehárova 8, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce, vdosek@centrum.sk, tel: 0903508448. 

Rozhodcovia Deleguje KR SZC. 

Kategórie Ml. žiaci, Žiačky, St. žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy, Juniori, Muži. 

Prihlášky 

Prihlasovanie cez online registračný formulár uvedený na stránke 
SZC http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar 
Uzávierka prihlášok najneskôr do 23.9.2021. do 15:00 h. 
Prihlásiť sa musia aj členovia doprovodu s platnou licenciou. 
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári. 

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. 
V prípade potreby, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov 

jednotlivých 
kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí. 
Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba. 

Kancelária pretekov 26.9.2021. Vráble, Mestský úrad – vestibul od 7: 00 h. do 8:15 h. 

Podmienky pre 
hromadné 
športové podujatia 

Podmienky budú upresnené v PONDELOK 20.9.2021 podľa aktuálneho 
Kovid automatu. 

Štart/Cieľ 26.9.2021; štart o 9:00 hod. Vráble, Hlavná ul. 
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Trať pretekov 

Štart/Cieľ: Hlavná ul.- kruhový objazd -  Levická cesta  -  1. mája –  Námestie kapt. 
Nálepku - Hlavná ul.     

Dĺžka okruhu 1,4 km. Cyklisti budú jazdiť v smere hodinových ručičiek na uzatvorenom  
okruhu pre dopravu. 

Program 

9:00 hod. - neregistrovaní v SZC: 1.-5. ročník ZŠ (6-10 roční) – 1 okruh hladká jazda                             

 a  6.-9. ročník ZŠ (11-14 roční) - 2 okruhy hladká jazda. 

           9:30 hod.,  následne kategórie: 
    MINI        –  2 okruhy hladká jazda 
    Ml. žiaci  –  6 okruhov 
    Žiačky     –  6 okruhov 
    St. žiaci   –  9 okruhov 
    Kadetky  –  9 okruhov 
    Kadeti    – 15 okruhov 
    Ženy/Juniorky  –   15 okruhov 
    Juniori       –   18 okruhov                                                                                                                       

 Muži  -  21 okruhov 

Ceny 

St. žiaci/Žiačky:  1. 15€;  2. 10€;  3. 5€ 
Kadeti/Kadetky: 1. 20€;  2. 15€;  3. 10€   
Juniori:  1.  25€;    2. 20€;    3. 15€;  4.  10€;   5.  5€ 
Juniorky: 1.  25€;    2. 20€;    3. 15€;  4.  10€;   5.  5€ 
Ženy/Juniorky:  1. 70€;    2. 50€;     3. 30€;   4. 20€;    5. 10€ 
Muži:     1. 70€;    2. 50€;     3. 30€;   4. 20€;    5. 10€ 

Štartovné Žiaci/Žiačky 3€;   Kadeti/Kadetky/Juniori/Juniorky 5€;   Muži/Ženy 7€. 

Podmienka účasti Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021. 

Vyhodnotenie 

Všetky kategórie pred budovou  MsÚ Vráble do 20 min. po ukončení pretekov.                          
Súčasťou vyhodnotenia je aj vyhodnotenie Slovenského pohára v cestnej cyklistike 
2021. 

Predpis 

Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.  V prípade porušenia 

pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.                       
Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastnú 
zodpovednosť. Musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov 
a usporiadateľov. 

Usporiadateľ neručí a nezodpovedá za škody vzniknuté alebo spôsobené pretekármi a 
ich sprievodom, trénermi, rozhodcami, funkcionármi a divákmi. 

       Iné 

Pretekári a ich sprievod štartujú na vlastné náklady alebo náklady klubu. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade nepredvídaných udalostí. 

Každý účastník dáva svoj súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie 
(fotografie, videozáznam), na ktorých je zaznamenaný na týchto pretekoch. Z tohto 



 

 

podujatia budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy  a môžu byť zverejnené na 
webovom sídle SZC, organizátora a jeho reklamných partnerov, na FB stránke SZC, 
organizátora a jeho reklamných partnerov.   

Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením  materiálov na tieto účely. 

Zdravotné 
Zabezpečenie 
/nemocnice 

Dopravná záchranná služba OPTIMUS, s.r.o.,  RZZS,  Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 
6, Nitra. 

Hygienické 
a bezpečnostné 
predpisy 

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných 
dýchacích ciest. 
Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre. 
Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý klub. 
Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci 

účastníci 
povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády 

SR. 

Technické 

ustanovenia 

 

V pretekoch, ktoré majú formu kritéria, sa boduje každý tretí okruh 5, 3, 2 a 1 bod, každý 
prejazd 1 bod. Bodovanie v záverečnom okruhu 10, 6, 4 a 2 body. 
V prípade rovnosti bodov a počtu odjazdených okruhov rozhoduje o poradí umiestnenie            
v záverečnom okruhu. 
Pretekári, ktorí zaostanú za hlavnou skupinou a budú vedúcou skupinou (min. 5 
pretekárov) dostihnutí, musia na pokyn rozhodcovského zboru z pretekov odstúpiť, 
neplatí to však posledných piatich okruhoch pred cieľom, ak hlavný rozhodca 
nerozhodne inak. 
Pretekári, ktorí budú rozhodcovským zborom z pretekov odvolaní, budú zaradení do 
výsledkov s počtom mínus kôl zodpovedajúcim počtu kôl zostávajúcich do konca 

pretekov 
v momente ich odvolania a v poradí podľa posledného prejazdu cieľovou páskou. 
V prípade, že v spoločnom štarte chlapcov a dievčat bude v štartovej listine minimálne 

45 
štartujúcich a z toho bude minimálne 10 dievčat, môže hlavný rozhodca po dohode 
s riaditeľom   pretekov rozhodnúť o samostatných pretekoch týchto kategórií. Táto 
skutočnosť musí byť oznámená na porade vedúcich tímov. 
Každý pretekár je povinný min 15 min. pred štartom sa podpísať do štartového hárku. 
Na štart sa stavia až na vyzvanie rozhodcovským zborom. 
Do priestoru štartu môžu vstupovať len pretekári, ich doprovod sa môže pohybovať len 
pred štartovou páskou, za zábranami, alebo za posledným pretekárom na štarte. 

Prevody 

MINI, Ml. žiaci, St. žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku 
Kadeti/Kadetky  6,94 m/otáčku 
Juniorky/Juniori  7,93 m/otáčku 

Schválil predseda ŠTK CC 30.8.2021    



Regiónom Nitrianskeho kraja , 14. ročník

Slovenský pohár v cestnej cyklistike

Dátum pretekov:         26.9.2021 (nedeľa)
Miesto pretekov:         Vráble

Trať pretekov :

Štart : Hlavná ul. , Levická ul. , 1.Mája ,
Nám. Kpt. Nálepku , Hlavná ul.

Cieľ:    Hlavná ul.

ŠTART / CIEĽ


