
                 

 

 

 

Mesto  Svätý Jur v spolupráci  
s  AI NOVA a Cyklistický klub Svätý Jur  

usporadúva  nultý ročník cyklistických pretekov : 

Svätojurský slimák 
Alebo  

„najrýchlejšieho sme tu už mali, hľadáme najpomalšieho“ 
 

 
Dátum konania:  26.6.2016 nedeľa  
Miesto konania:  námestie ul. Prostredná, Svätý Jur 
Prezentácia pretekárov:  od 14,30 v kancelárií prvého kontaktu na 

mestskom úrade 
Štart pretekov na námestí :  15,00  (v prípade veľkého záujmu aj 

neskôr, ale postaráme sa o zábavu  ) 
Organizátor pretekov: Mariana Fiamová, Eva Rebollo 
Hlavný rozhodca: Mariana Fiamová 

 
 
Technické ustanovenia 
Registrácia je možná vopred elektronicky  pomocou formulára: 
http://goo.gl/forms/gsO9TGiYNeyemeHb2 
 

Registrácia:  v deň pretekov v kancelárií prvého kontaktu – 
Mestský úrad  od 14,30  do 15,00  

http://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/propozicie/71bd603d710080dc22b61d513d.pdf#page=1
http://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/propozicie/71bd603d710080dc22b61d513d.pdf#page=1
http://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/propozicie/71bd603d710080dc22b61d513d.pdf#page=1
http://goo.gl/forms/gsO9TGiYNeyemeHb2


Akékoľvek informácie o pretekoch:  fiamova@svatyjur.sk 
Podmienka účasti na pretekoch: vhodný zdravotný stav a súhlas  
s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do št. 
listiny, za pretekárov do 18 rokov jeho zákonný zástupca. Minimálny 
vek pretekára 13 rokov, maximálny vek nie je stanovený. 
 
Trať pretekov:  od studne po fontánu  
Dĺžka trate: 20 m 
Profil trate: dole kopcom  (6 % klesanie  ) 
  
Pretekári štartujú v 5-členných skupinách v poradí podľa vydaných 
štartových čísel. 
 
Štartovné:  0,- € 
 
Kategórie: najpomalší muž, najpomalšia žena, najpomalší tím. 

(bez ohľadu na vek) 
Zloženie tímu:  3 cyklisti akéhokoľvek veku a pohlavia. Nemusia 

vyštartovať naraz, bude možnosť požičať si bicykel 
navzájom medzi pretekármi (ak sa tak dohodnú) 

Hodnotenie:  - hodnotí sa najdlhší čas prejazdu pretekára, pričom 
počas jazdy sa nesmie dotknúť nohou zeme. 
Pretekár sa musí pohybovať v smere jazdy. Nesmie 
cúvať a ani poskakovať na mieste, môže však stáť. 

 -  v tímoch sa hodnotí najdlhší čas ako súčet časov 
jednotlivých pretekárov tímu.  

Podmienka:  dobrá nálada, bicykel s dvoma kolesami bez 
pomocných koliesok a iných podporných zariadení. 

  
Ceny:  isto nejaké budú 
 
 

Záverečné ustanovenia  
 preteká sa výlučne vo vnútornej časti námestia, t.j. mimo 

cestnej premávky.  

 pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených na 
hlave 

 vtipné oblečenie vítané 
 


