
 
 

 
Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre mládež, ženy a VP muži/juniori 2023 

Preteky jednotlivcov  
 

 

Organizátor Slovenský Zväz Cyklistiky 

Usporiadateľ CK Olympik Trnava, Lovecká 3.  917 01 Trnava 

Dátum a miesto Nedeľa  2.4.2023 o 11:00 Suchá nad Parnou 

Riaditeľ pretekov Bohuslav Kujovič, Lovecká 3.  917 01  Trnava. Tel: 0903 376 921 

Hospodár pretekov Elena Šimunková, Š. C.Parráka 34.  Trnava 

Lekár pretekov Slovenská záchranná služba 

Hlavný rozhodca Daniel Fejo, +421 902 352 952 

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

 Prihlášky 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar 
prihlasovanie prebieha do 30.3.2023 do 15:00. 
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári 

 Kancelária  
pretekov 

 Nedeľa 2.4.2023 OÚ,  Suchá nad Parnou od 8:00 do 10:00  

 Porada o 10:15  OÚ Suchá nad Parnou, kde bude aj výdaj označenia 

 Mechanických vozidiel. 

 

Zahraniční pretekári a pretekári v kategórii Muži po pretekoch musia vrátiť čísla, aj 
rámové, rozhodcom v priestore štartu a cieľa. 

 Štart/Cieľ  Nedeľa  2.4.2023 o 11:00 Suchá nad Parnou, 48.411482, 17.486051 

 Ceny 

St.Žiaci/Žiačky:  1. 15€;  2. 10€;  3. 5€ 
Kadeti/Kadetky: 1. 20€;  2. 15€;  3. 10€   
Juniorky: 1.  25€;    2. 20€;    3. 15€;  4.  10€;   5.  5€ 
Ženy/Juniorky:  1. 70€;    2. 50€;     3. 30€;   4. 20€;    5. 10€ 
Muži/Juniori:  1. 150€; 2. 100€;  3. 60€;   4. 40€;  5. 25€;   6.-10. 15€;  11.-15. 10€ 
Juniori:  1.  25€;    2. 20€;    3. 15€;  4.  10€;   5.  5€ 

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

 Podmienka účasti  Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2023 

 Trať pretekov 

 Suchá nad Parnou, Košolná, Dlhá, Borová, Ružindol, Trnava odbočka pred 
železnicou, Zvončín, Suchá nad Parnou 

okruh  26,2 km. 

 Program 

11.00 h. Muži/Juniori -  5. okruhov  131km 
11:05 h. Kadeti/Ženy/Juniorky – 3 okruhy  80,6km 
11:10 h. Starší žiaci/Kadetky – 2. okruhy  54,4km 
11:15 h. Mladší žiaci/Žiačky  – 1. okruh 26,2km 
Limit 10 % času vedúceho pretekára pri prejazde cieľom 

 Vyhodnotenie  Priebežne po ukončení pretekov jednotlivých kategórií 

 Sprchy  OÚ Suchá nad Parnou 

         Zdravotné 
zabezpečenie/nemocnice Slovenská záchranná služba 

 Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava 

Predpis Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.  

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


 
V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári štartujú na 

vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.  

 Iné 

 Preteky sa idú za čiastočnej uzávierky cestnej dopravy. Všetci účastníci sú povinní 
dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov. Usporiadateľ si vyhradzuje 
právo zmeny tohto rozpisu v odôvodnených prípadoch. 

Mechanické autá 

Vodič Mechanického auta musí mať platnú licenciu SZC/UCI 

Mechanické auto musí spĺňať tieto podmienky: maximálna výška 1,66m, 
priehľadné zadné sklo, bez ťažného zariadenia. Autá nespĺňajúce tieto 
podmienky môžu jazdiť a konci konvoja. 

Ako prvé za pelotónom jazdí auto rozhodcu, následne lekár a až potom 
Mechanické autá. 

Mechanické autá sa radia podľa čísel pridelených na porade, spolu s vysielačkou. 

Jazdí sa zásadne vpravo. 

Predbieha sa zásadne vľavo(auto/cyklista). 

Občerstvenie z mechanického auta je od 30.km po štarte do 20.km pred cieľom, ak 
nie je stanovené na porade inak, za autom hlavného rozhodcu v prípade 
pelotónu a za skupinou v prípade úniku. 2.3.025 – 2.3.027 

Zákaz vykláňať sa z auta. 

V prípade pádu/defektu sa zastavuje vpravo, ak to situácia neumožňuje, je možné 
zastaviť aj vľavo. V každom prípade je treba nechať priestor na prejazd 
cyklistov, záchranných zložiek, rozhodcov a ostatných mechanických áut. 
2.3.029 – 2.3.033 

V žiadnom prípade nebude tolerovaná jazda za mechanickým autom v konvoji 
vľavo(predbiehanie ostatných mechanických áut s cyklistom v závetrí). 

Všetky Mechanické autá sa riadia pravidlami 2.2.038 – 2.2.043, 2.3.019 – 2.3.022,  

V prípade nerešpektovania pravidiel budú vodiči/cyklisti sankciovaní podľa tabuľky 
trestov 2.12.007    40% z tretieho stĺpca. 

Po pretekoch treba vrátiť vysielačku rozhodcom v priestore cieľa. 

 

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a 
audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle 
SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu. 

Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením  materiálov na tieto účely. 

Prevody 

Mini, Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,70 m/otáčku 
Kadeti/Kadetky 7,65 m/otáčku 
Obmedzenie výšky ráfikov pre mládežnícke kategórie vo všetkých pretekoch na 
ceste(preteky jednotlivcov, časovky jednotlivcov, kritériá): 
Mini, Mladší žiaci, Žiačky, Starší žiaci je maximálna výška ráfikov 40mm.  
Kadeti, Kadetky je maximálna výška ráfikov 60mm.  
Minimálny počet špíc vo výplete kolies je 16. 
Ak sa pretekár do 5 minút na meranie prevodov automaticky nedostaví, alebo jeho 
prevody nebudú v poriadku, bude diskvalifikovaný a rozhodca môže rozhodnúť o 
ďalšom treste (finančná pokuta). Toto ustanovenie sa týka aj dievčat, ktoré 
štartujú s mladšími chlapcami. Rozhodca má právo merať prevody preventívne 
kedykoľvek, vybraným pretekárom aj pred štartom pretekov, resp. po cieli 
pretekov. 

 
                Schválil predseda ŠTK CC  15.2.2023 

 



 
 
 

 
 

 
 


