
        

                      
      

 
 

                            Cyklistický klub Banská Bystrica usporiada: 

20. kolo MERIDA ROAD CUP 2021 

a 

verejné preteky pre kategórie Juniori, Juniorky, Hobby /muži, ženy/ 

 
Všeobecné ustanovenia 

 
 Dátum a miesto :       26. 9. 2021 ( nedeľa), koniec dediny Nemce, smer Šachtička   
 Riaditeľ pretekov :    Mgr. Ladislav Longauer 
 Tajomník pretekov :  Mgr. Ladislav Longauer, Šalgotarjánska č.4, B. Bystrica, t. 0905 / 520 423 
 Zdravotná služba :    Červený kríž – sanitka + doktor 
 Hlavný rozhodca :     deleguje komisia rozhodcov SZC 
 
 

                                               Technické ustanovenia 
 

Prihlášky : členovia SZC: elektronicky na stránke  
                 :https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/kalendar-prop-vysl,   

                    Prihlasovanie prebieha do 23. 9. 2021. do 15:00 hod., odporúčajú sa  
                  kolektívne prihlášky 
                  Pretekári v kategórii HOBBY sa prihlásia na preteky v deň štartu  
                  v kancelárii pretekov  
 

Kancelária pretekov : Reštaurácia OLYMPIA, Sládkovičova 34, Banská Bystrica, po prezentácii sa 

pretekári presunú na miesto štartu – koniec dediny Nemce !!  
 
Prezentácia : 26.9.2021 v kancelárii pretekov od 9:00 do 10:00 hod. 
 
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu 

 
Trať pretekov : Nemce – horské stredisko Šachtička, dĺžka 6 km. max. stúpanie  
12 %, prevýšenie 590 m ! 
Doporučenie – horské prevody, resp. botasky do dresu 
Značenie trate žltou farbou  5, 4, 3, 2, 1 km , 500, 200, 100, 50 m. 
 
Podmienka účasti: 
Masters / muži, ženy /, Muži B, Ženy ELITE platná licencia SZC pre r. 2021 a štartové číslo 
MRC 2021! Pretekári kategórii Juniori, Juniorky platná licencia SZC 2021 
Pretekári Hobby / muži, ženy /, zdravotná spôsobilosť! 
 
 
Štart jednotlivých kat. v poradí : 
 
                                



11:00 - muži B + Juniori + Juniorky  
    11:05 - HOBBY muži + HOBBY ženy 
                                11:10 - Masters A   
                                11:15 - Masters B 
                                11:20 - Masters C + Ženy Elite    
                                11:25 – Masters D + ženy Masters A  
                                11:30 – Masters E + ženy Masters B, ženy Masters C   
                                11:35 – Masters F, G             
 Štartovné :            10.- €,   kat. muži B, Masters A, B, C, D 
                                 5 .-Eur kat. Masters E,F,G, ženy ELITE, ženy Masters A,B, C, HOBBY  
                                 muži, ženy             
                                 1.- €,  , Juniori, Juniorky 
 
 
Vyhodnotenie :  o 13.00 hod. v reštaurácii OLYMPIA 
 
Ceny :                 Prví traja v každej kategórii podľa finančných náležitostí SZC 
 
Občerstvenie :    Po vyhodnotení kategórií v reštaurácii Olympia, Sládkovičova 34, Banská  
                             Bystrica 
                                
 
 
 

Záverečné ustanovenia   
                 

•    preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu 

•    pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a   

     pretekov na hlave 

•    usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných  

     okolností 
 
P.S. 
Pred vyhodnotením pretekov a celkového poradia jednotlivcov MRC 2021 v kategóriách, poradia 
klubov sa uskutoční Valné zhromaždenie o.z. Cyklistika Masters v trvaní cca 40 min. 
Súťaž TOP TEN bude vyhodnotená na Valnom zhromaždení odvetvia SZC – CPV pravdepodobne 
31. 10. 2021, nakoľko sa niektorí pretekári  6. 10. 2021 a 9. 10. 2021 zúčastnia Majstrovstiev sveta 
Masters v časovke jednotlivcov a v pretekoch jednotlivcov.               
 

 
UPOZORNENIE: Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať 
povinnosti v zmysle aktuálnych vládnych nariadení, platných ku dňu konania 
predmetných podujatí. Je potrebné sledovať www.cyklistikaszc.sk,CPV, 
kalendár pretekov 2021, v ktorom budú zverejnené iba rozpisy pretekov, ktoré 
sa budú môcť po vládnom uvoľnení uskutočniť a budú povolené príslušnými 
úradnými zložkami v regióne v termíne konania pretekov. 
 

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať nariadenia hlavného 
hygienika SR o ochrane pred Covid19 platné k danému dátumu 
uskutočnenia predmetného podujatia .Pri usporadúvaní hromadných 

podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti v kancelárii pretekov:-vstup 
a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),-pri účasti na verejnom hromadnom 



podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť 
dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v 
spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť. 
 
Tlačivo o bezinfekčnosti bude v prípade potreby  5 dní pred pretekmi  zavesené 
k propozíciám ako príloha. 
 
 
V B. Bystrici : 7. 9. 2021                                                                 Schválené :  
 
 Mgr. Ladislav Longauer   v.r.                                                 Ing. Dušan Krkoška  v.r. 
 riaditeľ pretekov                                                                                  ŠTK SZC - CPV    
 
 
 
 
 
 

Partneri SP Merida Rod Cup 2021 :                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 

 
 
                                                                                      
 
 
 
            


