
 

 

 

DNI CYKLISTIKY NA SPIŠI 2021 

konané pod patronátom mesta Spišská Nová Ves 

50. ročník časovky do vrchu na Grajnár 

SP CC 2021 

 Organizátor   Slovenský Zväz Cyklistiky 

 Usporiadateľ   CKM Poprad a  Mesto Spišská Nová Ves 

 Dátum a miesto 
04.09.2021 o 13:00 hod, Spišská Nová Ves časť Novoveská Huta, 
48°54´10,66“S, 20°31´02,31“V 

 Riaditeľ pretekov   Ondrej Biroš, 0918 825 442, ondrej.biros@gmail.com 

Čestný riaditeľ  Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves 

 Rozhodcovia Deleguje KR SZC,  

 Kategórie 
Mladší žiaci, Žiačky, Starší 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 2.9.2021. do 15:00.  
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 limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo 
časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie 
podujatia na viacero častí. 

Kancelária pretekov 

Sobota 4.9.2021 od 10:00 h do 12:00 h. Radnica Mesta Spišská Nová Ves, 
Radničné námestie 7, 48°56´36,61“S 20°31´09,77“V 

Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba. 

Podmienky pre hromadné 
športové podujatia 

§ 6 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru (1) 
Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a 
právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 
športového charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. h). 

http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar


 

 

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 

b) hromadné podujatia tréningového procesu v územných obvodoch 
okresov stupňa 1. a 2. stupňa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor 
umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP 
alebo osobám plne očkovaným, 

g) maximálne 100 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring 
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj 
osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným, 

e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného 
podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa 
vzťahujú na každý sektor samostatne, 

 Štart/Cieľ Štart o 13:00 hod, SNV časť Novoveská Huta, 48°54´10,66“S, 20°31´02,31“V  

 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:  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 

Porada vedúcich 
družstiev 4.9.2021 – 15 minút pred štartom v priestoroch štartu 

 Trať pretekov Novoveská Huta - Grajnár  

Program 

13:00 Žiačky, Ml. Žiaci, St. žiaci, Kadetky – štart SNV časť Novoveská 
Huta, 48.902648, 20.517834 cieľ : 48.880586, 20.533829 dĺžka trate 
5.1 km 

Kadeti, Ženy, Juniorky, Juniori, Muži – štart 45 minút po dojazde 
kadetiek, štart 48.902648, 20.517834, cieľ horský priechod grajnár, 
dĺžka trate 11 km 

Vyhodnotenie Po spracovaní výsledkov všetkých kategórií v priestoroch štartu 

Predpis 

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel UCI. Všetci účastníci sa 

zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neručí za vzniknuté 

škody účastníkom, ani nimi spôsobené. Všetci účastníci musia dodržiavať 

ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. a sú povinní 



 

 

akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov. Preteky sa 

konajú za každého počasia, za čiastočne obmedzenej cestnej 

premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhnutných zmien. 

Fotografovanie/ 

video záznamy 

Počas pretekov budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy na 

zdokumentovanie podujatia. Tie môžu byť zverejnené v tlači, TV, na 

webových sídlach a sociálnych sieťach slovenského zväzu cyklistiky, prip. 

jej partnerov a partnerov majstrovstiev. Svojou účasťou na pretekoch 

dávate súhlas so zverejnením týchto materiálov na uvedené účely. 

          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. 

UPOZORNENIE 

Sledujte vždy aktuálne propozície na webe SZC, pre prípad dodatočných 

zmien!!! 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


