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ŠKODA MTB Cyklomaratón Topoľčianky 2021 

1.kolo ŠKODA Slovenského pohára MTB XCM 
 
 
 
 
 
 
Vytrvalostné preteky v horskej cyklistike v Tribečskom pohorí a 1.kolo ŠKODA Slovenského pohára MTB XCM. 
Preteky sa konajú pod záštitou Športového klubu Topoľčianky v spolupráci s Škoda auto Slovensko a Slovenským 
zväzom cyklistiky (SZC), s podporou Región Nitra, obcou Topoľčianky a Nitrianskym samosprávnym krajom. 
  
Usporiadateľ:  Športový klub Topoľčianky 
Adresa:   Hlavná 202/79, 951 93 Topoľčianky                
e-mail:    cyklotopky@gmail.com 
telefónne číslo:   pre komunikáciu v slovenskom jazyku 

 +421 917 443 003, + 421 905 909 883, 
 Pre komunikáciu v angličtine: 
 +421 915 985 587 

web:     www.cyklotopolcianky.sk  
 
Riadite pretekov:  Marek Minár 
hospodár pretekov:   Peter Haspra 
Autori tratí:   Michal Mondočko st., Martin Laktiš 
Termín konania:  26. júna 2021 (sobota) 
Miesto konania: Areál Tatranu Topoľčianky 

GPS súradnice: 48° 25′ 23“ N, 18° 25′ 24“ E 
Trate: 
 68 km Dlhá trať  prevýšenie  1850 m značená na MODRO 3x bufet 
 45 km Stredná trať prevýšenie 1250 m značená ČERVENO 2x bufet 
 25 km Krátka trať prevýšenie 450 m značená ŽLTO  1x bufet 
 15 km ŠKODA family trať, prevýšenie 270 m značená na ZELENO  
   Trať je potrebné zvoliť si vopred pri prihlásení. 
Kategórie: 
 

Pre ŠKODA Slovenský pohár MTB XCM sú vypísané nasledovné kategórie: 
 Dlhá trať 68 km  „Maratón“          

   Muži   od 19 do 39 rokov                

   Muži Masters B  od 40 do 49 rokov                

   Muži Masters C  50 rokov a viac                    

   Ženy   19 rokov a viac                    

 Stredná trať 45 km „Polmaratón“ 

   Juniori    od 17 do 18 rokov               

   Juniorky  od 17 do 18 rokov               

            Ženy Masters B od 40 do 49 rokov  

 Krátka trať 25 km „Štvrťmaratón“ 

   Kadeti   od 15 do 16 rokov     

   Kadetky  od 15 do 16 rokov 

 

Do kategórií ŠKODA Slovenského Pohára MTB XCM budú započítaní len pretekári vlastniaci licenciu SZC ako aj 

iných členských štátov UCI platnú pre rok 2021. 
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Pre ŠKODA MTB Cyklomaratón Topoľčianky sú vypísané nasledovné kategórie:  
o zaradení do vekovej kategórie rozhoduje rok narodenia pretekára 
 Dlhá trať 68 km  „Maratón“          

  Muži   od 19 do 39 rokov                

  Muži Masters B  od 40 do 49 rokov                

  Muži Masters C  50 rokov a viac                    

  Ženy   19 rokov a viac                    

 Stredná trať 45 km „Polmaratón“ 

  Juniori   od 17 do 18 rokov               

  Muži   od 19 do 39 rokov               

  Muži Masters B od  40 do 49 rokov               

  Muži Masters C od  50 do 59 rokov               

  Muži Masters D  60 rokov a viac                   

  Juniorky  od 17 do 18 rokov               

  Ženy   od 19 do 39 rokov               

  Ženy Masters B  od 40 do 49 rokov  

  Ženy Masters C  50 rokov a viac                   

 Krátka trať 25 km „Štvrťmaratón“ 

  Kadeti   od 15 do 16 rokov     

  Juniori   od 17 do 18 rokov 

  Muži   od 19 do 49 rokov     

  Muži Masters C,D 50 rokov a viac     

  Kadetky  od 15 do 16 rokov     

  Juniorky  od 17 do 18 rokov 

  Ženy   od 19 do 39 rokov     

 Ženy Masters B,C 40 rokov a viac 

 ŠKODA family trať 15 km  

 Súťaž dvojíc    

 

 Dospelý a jedno dieťa na 15km trati, uvedeného  závodu sa môže zúčastniť dieťa do 14 

rokov (vrátane), len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Do hodnotenia dvojíc sa 

berie čas posledného z dvojice v cieli (max odstup dvojíc je 15sec.).  

 Stredná trať 45 km:   E-bike súťaž elektro bicyklov  

 Muži    17 rokov a viac  

 Ženy   17 rokov a viac 

 

 Výmena, alebo dobíjanie batérie počas pretekov nie je dovolené.  

 Pretekár podpisom prihlášky vyhlasuje, že elektro bicykel a žiadne jeho súčasti nie sú 

dodatočne žiadnym spôsobom upravované – „čipované“ a pretekár umožní pred 

štartom a po dojazde do cieľa obhliadku e-bicykla. 

   
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného 
zástupcu! 
 
Preteká sa podľa platných pravidiel SZC. 
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Zdravotné zabezpečenie:  
 
  Sanitné vozidlo, záchranári na trati. Kontakt na záchrannú službu bude   
  zverejnené pri registrácii a pri štarte. 
 
Časomiera a výsledkový servis:  
 VOS-TPK, meranie čipom,        
                                           www.sportsofttiming.sk 
Prihlasovanie:   
  cez on-line systém https://cyklo.sao-tatry.sk/   
                           alebo pri prezentácii v deň štartu 
Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 25.06.2021 do 23:59 hod. 
 
Štartovné:  
Štartovné 20 € zaplatené na účet do 22.6.2021 24:00 hod 

Štartovné 30 € zaplatené pri prezentácii  

Kategórie do 18 rokov (t.j. Kadetky, Kadeti, Juniorky, Juniori a deti v dvojiciach) 50% zľava na vyššie 

uvedené štartovné. 

V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID – 19 účtujeme manipulačný poplatok 
5€.  
 
V cene štartovného / Štartovný balíček pre všetkých prihlásených: 
 

 štartovné číslo s ústrižkom na jedlo a nápoj v cieli, sťahovacie pásky, 
 neprenosný čip na štartovnom čísle, alebo zapožičanie čipu na bicykel, 
 občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, voda --podľa aktuálnych Covid 19 opatrení) 
 umývanie bicyklov 
 sprchy a WC pre pretekárov (podľa aktuálnych Covid 19 opatrení) 
 úschovňa bicyklov 
 zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli,  
 jedlo  a nápoje po dojazde pretekov, pitný režim po dojazde pretekárov od partnerov 

pretekov  
 Produkty od partnerov  
 tombola – ceny aj od partnerov  

 
Úhrada štartovného: 
Prevodom, vkladom, alebo poštovou poukážkou na účet.  
 
Účet: 
 Č. účtu: IBAN  SK66 5600 0000 0057 1327 3001 PRIMA Banka 
 Var. symbol:   Váš ID - kód z prihlasovania 
 Konšt. symbol:   0308 
 Poznámka:   meno a priezvisko 
 
Treba si overiť či bola vaša platba správne priradená k prihláške v online prihlasovacom systéme. 
 
UPOZORNENIE:  Za prihláseného ste považovaný až po prijatí platby štartovného 
a jeho správneho pridelenia k prihláške! Rozhodujúci je dátum a čas prijatia platby 
organizátorom, nie dátum jej odoslania! 
Doklad o zaplatení štartovného si prineste so sebou na prezentáciu! 
Vytlačte si Vašu prihlášku a podpísanú ju odovzdajte pri prezentácii!  
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Prezentácia: 
 Tréningová hala - Tatran Topoľčianky 

 Piatok  25.6.2021 od 18:00 do 20:00 

 Sobota  26.6.2021 od 8:00   do 9:30 Dlhá trať 

                                   od 8:00   do 10:00 Elektro bicykle 

                                 od 8:00   do 10:30 Stredná trať 

                                 od 9:00   do 11:00 Krátka trať 

                                 od 10:45 do 11:30 ŠKODA Family trať 
Pretekári súťažiaci v rámci ŠKODA Slovenského Pohára MTB XCM sú povinní mať 
pri sebe platnú licenciu SZC a v prípade potreby sa ním preukázať.  
Do ŠKODA SP XCM budú zaradení pretekári ktorí majú v systéme Sao-Tatry ( pred podujatím 
aktualizované podľa vydaných licencii SZC )  riadne zaevidované číslo licencie.  
Odporúčame si to pri registrácii cez online systém Sao-Tatry skontrolovať !  

 
Štart:  
  Tatran Topoľčianky 

   10:00  68 km  Dlhá trať 

   10:45  45 km  Stredná trať – elektro bicycle 

                        11:00  45 km            Stredná trať 

   11:30  25 km            Krátka trať 

   12:00  15 km            ŠKODA Family trať 
Radenie pretekárov na štarte (VIP zóna): 
VIP zona je priestor za štartovacou bránou v dĺžke 20m oddelená páskou od ostatných pretekárov, a 
slúži na zaradenie elitných domácich a zahraničných pretekárov   
s licenciou UCI alebo SZC, najlepších pretekárov v poradí Slov. pohára XCM a lídrov ďalších 
seriálov ktorých je dané podujatie súčasťou (Škoda bike open tour, Východ MTB liga atd ),  do 
oddeleného priestoru.  
Má slúžiť na zviditeľnenie týchto pretekárov, na ich nerušenú prípravu na štart, a obmedzenie kolízie 
výkonnostne a technicky slabšími pretekármi po štarte .  
VIP zóna sa otvára 15min pred štartom a uzatvára 5 min pred štartom. Pretekár ktorý príde po 
uzavretí VIP sa môže zaradiť už len medzi pretekárov mimo VIP.  
  
Pretekári radení mimo VIP zónu sú radení podľa poradia príchodu na štart. 
 
Cieľ:  Tatran Topoľčianky 
 
Ceny pre víťazov: 
Poháre a vecné ceny pre prvých troch v absolútnom poradí v  súťažných kategóriách pri účasti 
viac ako troch pretekárov v kategórii. 
Víťazi Elitných kategórií ŠKODA SP XCM získajú finančné odmeny nasledovne :  
          
 Muži nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati: 
            1. miesto 250 €,-  
   2. miesto 100 €,-  
   3. miesto    75 €,-  
   4. miesto   50 €,-  
   5. miesto   25 €,- 
        Ženy nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati: 
            1. miesto 100 €,- 
   2 .miesto    50 €,-  
   3. miesto   25 €,-  
 (Ak je štartujúcich žien s platnou licenciou viac ako 10 platia finančné prémie vo výške ako pre 
 mužov).  
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Vyhlásenie výsledkov:  
15:00 hod  
areál Tatranu Topoľčianky 

Tombola:  
 Losovaná po vyhlásení výsledkov zo štartovných čísiel všetkých štartujúcich 

a nie diskvalifikovaných pretekárov. Vecné ceny. 
Povrch tratí:  
 Lesné cesty, zvážnice, singel trate, asfaltový povrch, technické úseky – 

kamene, korene, zjazdy 
Parkovanie:         
 Bezplatné v areáli Dostihovej dráhy, po príjazde do obce Topoľčianky Vás 

navedú značky a organizátori na parkovacie plochy, 
Povinná výbava:   
   cyklistická prilba, preukaz poistenca 
Doporučená výbava 
   mobilný telefón, základná lekárnička, základné servisné vybavenie 
Fotoservis: 
 Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť 

foto a video služba zabezpečená organizátorom pretekov. Účastník podpisom 
prihlášky dáva súhlas na zverejnenie záznamov z pretekov organizátorovi.   

 
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas 
organizátorovi ŠK Topoľčianky na fotografovanie a zverejnenie fotografií v rozsahu 
fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla.  
                                   
Poistenie: 
   Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za poistenie pretekára. Každý pretekár 
   má byť poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu. 
 
Podmienky účasti: 

 štart na vlastné nebezpečenstvo 
 usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté, ani nimi spôsobené 
 pretekár môže prijať na trati občerstvenie a technickú pomoc len na vyznačených 

miestach, 
 v prípade ak je pretekár  svedkom nehody je povinný poskytnúť alebo zavolať prvú 

pomoc, alebo to nahlásiť najbližšiemu usporiadateľovi na trati,   
 v prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť  organizátorovi, 

rozhodcom alebo časomiere,  
 odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích zónach, ktoré sú vyznačené na 

mape a na trati. Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek 
odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii, 

 FAIR PLAY  - žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby bol poškodený iný  pretekár 
alebo organizátor. Na pretekoch v horskej cyklistike, je umenie zvládať bicykel a nie mať 
„široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku 
všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli 
bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na 
pomalších, technicky menej zručných. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči 
iným pretekárom môže viesť k diskvalifikácii, 

 ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju 
opustil, inak bude diskvalifikovaný, 

 preteky sa idú za plnej cestnej premávky, preto sú pretekári povinní dodržiavať pravidlá 
cestnej premávky, 

 Preteká sa podľa platných pravidiel SZC / UCI. 
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Diskvalifikácia: 
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, pohybujú sa po trati bez čísiel po odštartovaní pretekov, neprejdú 
všetkými kontrolami, skrátia si trasu, nešportovo sa správajú počas pretekov, vstupujú do priestoru 
štartu cez štartovnú čiaru, alebo zboku štartovného poľa, zložia si ochrannú prilbu počas pretekov, 
odhadzujú odpadky na trati mimo na to vyznačených zón, nerešpektujú pokyny usporiadateľov pred 
štartom a počas pretekov, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv. 
Pretekári na dlhej trati (68 km) ktorí nesplnia časový limit (stanovený v deň pretekov) 
pre prejazd kontrolného stanovišťa budú diskvalifikovaní. 
 
Záverečné ustanovenia: 
Preteky sa konajú za každého počasia. 
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné 
nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.  
 
Prevod štartovného na inú osobu je povolený.  
Postup prevodu: náhradník sa zaregistruje na sao-tatry a do poznámky a na email 
cyklotopky@gmail.com uvedie meno pretekára za ktorého je zámena = štartovné sa prevedie na 
náhradníka. Finančné vysporiadenie poplatku pretekára kt. prevádza zaplatené štartovné na 
náhradníka prebieha medzi pretekárom a náhradníkom.  
 
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na zmeny programu, úpravu a prispôsobenie dĺžky a profilu 
trate podľa aktuálnych podmienok v čase pretekov.  
 
Možnosti ubytovania: 
odporúčame zariadenie, ktoré podporili tieto preteky a venujú sa rozvoju a podpore cykloturistiky 
v regióne Topoľčianok a Pohronského Inovca: 
https://www.topolcianky.sk/obec-1/sportovy-areal-tatran/ tatran@topolcianky.sk 
https://www.facebook.com/tatran.sport.39 
http://www.zamok-topolcianky.sk 
http://www.gazdovskyhostinec.sk 
 
 
COVID 19 opatrenia: 
 
Na základe priebežne aktualizovaných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID 19, budú 
aktualizované aj opatrenia na našom podujatí. 
Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci dodržiavať 
všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.  počas pretekov a v celom 
areáli Tatranu Topoľčianky.  
 
 
 
 
v Topolčiankach 18.5.2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 


