9.9. – 10.9.2017
9.9. SOBOTA

CYKLOMARATÓN
Slovak XCM, Slovak XCM Tour

77km

43km

Príhovor riaditeľa pretekov
Ako vznikla myšlienka? V piatok na Veľkú noc v r. 2016 som sa stretol s účastníkom
pretekov Topoľčianky – Hrušov - Topoľčianky, čo boli oblastné preteky v 70. rokoch.
Nedalo mi to a v ten večer som mal pred sebou mapu a v hlave myšlienkuCyklomaratón Topoľčianky 2016. Okamžite sme zorganizovali stretnutie výboru ŠK
Topoľčianky a na druhý deň som predstavil chalanom nielen myšlienku, ale aj hlavnú
časť trate. Bol som prekvapený pozitívnou reakciou každého z nich, a dnes tu máme
druhý ročník a rovnaké odhodlanie aj zápal pre tento projekt. Vízia bola, aby maratón
spĺňal všetky kritéria tých najlepších maratónov Slovenska a to hneď v prvom ročníku.
Snahou bolo prilákať 250-300 pretekárov na troch tratiach. Realita: 420 účastníkov
vrátane detského preteku. Do druhého ročníka ideme s jednou zmenou dlhá traťjeden okruh. Podarilo sa nám totiž včleniť krásne prostredie s výhľadmi no aj náročné
a prudké stúpania. Trať vedie aj cez zvernicu Štátnych lesov SR, cez 6 katastrálnych
území - obcí. Všade sme sa stretli s ochotou pre náš projekt. Hlavne ma teší, že to
robíme všetci s nadšením a aj prípadný zisk z akcie je venovaný našej mládeži, ktorú
tvorí spolu 29 dievčat a chlapcov. Nedá mi nespomenúť hlavných organizátorov: Janka
Stanová, Miriam Tencerová, Miroslav Beňovič, Alexander Bugár, Rudolf Števula, Ján
Ožvalda, Peter Haspra, Milan Húsenica, Peter Jančo, Daniel Košík, Marek Minár,
Michal Mondočko, Pavol Tonka, Marián Stano a Ján Žilovec. Vďaka patrí aj všetkým
regulovčíkom, celému zabezpečovaciemu tímu a sponzorom.
Jedine spoločne to dokážeme.

Martin Laktiš
Predseda športového klubu ŠK Topoľčianky

PROGRAM:

Dostihová dráha Topoľčianky
Piatok 8.9.2017 od 18:00 do 20:00
Sobota 9.9.2017 od 8:00 do 9:30 Dlhá trať,
od 8:00 do 10:00 Stredná trať
od 8:00 do 10:30 Krátka trať
Pretekári súťažiaci v rámci série SP XCM a Slovak XCM Tour sú povinný preukázať sa
platnou licenciou SZC pri registrácii v kancelárii pretekov.

10:00
10:30
11:00

77km dlhá trať,
43km stredná trať,
23km krátka trať a vrátane pretekov dvojíc,

15:30, areál Dostihová dráha Topoľčianky,
Vrátane vyhlásenia celkových výsledkov série Slovak XCM Tour.

16:00 po vyhlásení výsledkov zo štartovných čísiel všetkých
štartujúcich a nie diskvalifikovaných pretekárov. Vecné ceny.

V S O B OT U S A V O B C I TO P O Ľ Č I A N K Y KO N A J Ú
OS L AV Y V I N OB RA N I A , S ÚČ A SŤOU J E
K U LT Ú R N Y A S P O L O Č E N S K Ý P R O G R A M ,

MAPA TRATE:
Návrh trate: Martin Laktiš, Michal Mondočko st.

77km, 2226m, 4x Bufet

23km, 410m, 1x Bufet
43km, 1219m, 2x Bufet

OBČERSTVOVAČKY na trati
PRVÁ POMOC / Emergency
PARKOVANIE ZDARMA
OBČERSTVENIE
PRE PRETEKÁROV A NÁVŠTEVNÍKOV

TRIEDIME ODPAD

Výškový profil tratí:
77km Dlhá trať, prevýšenie 2226m,
MODRÉ značenie, 4x bufet na trati

43km Stredná trať, prevýšenie 1210m, značená na
ČERVENO, 2x bufet na trati

23km Krátka trať, prevýšenie 410m, značená na
, 1x bufet na trati

TRASY CYKLOMARATÓNU PRECHÁDZAJÚ ÚZEMIAMY OBCÍ:

TOPOĽČIANKY SKÝCOV

HOSTIE

VEĽKÁ
LEHOTA

MALÁ
JEDĽOVÉ
LEHOTA KOSTOĽANY

Riaditeľ pretekov:

maratón 23 km

Martin Laktiš

Termín konania:

SD

9.septembra 2017 (sobota)

Súťaž dvojíc: dospelý a dieťa na 23km, uvedeného závodu sa môže zúčastniť dieťa do
15 rokov, narodené v roku 2003 a mladší a len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Miesto konania:

Dostihová dráha Topoľčianky, ulica Hostianska
GPS súradnice: 48° 25′ 23“ N, 18° 25′ 24“ E

Do hodnotenia dvojíc sa berie do výsledku čas posledného z dvojice v cieli. Dospelý
platí štartovné podľa termínu zaplatenia (uvedené v časti štartovné), štartovné pre dieťa

Trate:
75km Dlhá trať, značená na MODRO, 4x bufet na trati
43km Stredná trať, značená na ČERVENO, 2x bufet na trati
23km Krátka trať, značená na
, 1x bufet na trati
Trať je potrebné zvoliť si vopred pri prihlásení.

Preteká sa podľa platných pravidiel SZC / UCI.

Série:

Časomiera a výsledkový servis:

je 6€.
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

pre pretekárov z licenciou SZC/UCI,
Slovenský pohár XCM, 10.kolo,
Slovak XCM Tour, 8. kolo Finále – vyhodnotenie série,

Kategórie:
maratón 75 km

Prihlasovanie:

VOS-TPK, meranie čipom, http://www.sportsofttiming.sk/,

cez on-line systém https://cyklo.sao-tatry.sk/ , alebo pri prezentácii v deň
štartu,

Radenie pretekárov na štarte (VIP zóna):
VIP zóna je priestor za štartovacou bránou v dĺžke 20m oddelená páskou od ostatných pretekárov a slúži
na zaradenie elitných domácich a zahraničných pretekárov, najlepších pretekárov v poradí Slovenského
1977– 1968
Pohára XCM a lídrov série Slovak XCM Tour do oddeleného priestoru. Zóna slúži na zviditeľnenie týchto
1967 – 1958 pretekárov , na ich nerušenú prípravu na štart a obmedzenie kolízie z výkonnostne a technicky slabšími
pretekármi po štarte . VIP zóna sa otvára 20min pred štartom a uzatvára 5 min pred štartom. Pretekár ktorý
1957 a menej príde po uzavretí VIP sa môže zaradiť už len medzi pretekárov mimo VIP.
1998 a menej
Pretekári radení mimo VIP zónu sú radení podľa poradia príchodu na štart.
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PROPOZÍCIE:

maratón 43 km
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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,
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.

Obec Topoľčianky
Vážení priatelia, milovníci cyklistického športu,

Je pre mňa cťou, že sa Vám môžem prihovoriť formou tohto príspevku, ale hlavne Vás
privítať v obci Topoľčianky pri príležitosti konania Cyklomaratónu 2017 a Detskej tour
Petra Sagana. Chcem vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, že
tieto cyklistické preteky sa konajú práve v našej obci. Som presvedčený, že
organizátori pre Vás pripravili veľmi zaujímavé trasy v krásnej prírodnej scenérii. Prvá
písomná zmienka o obci Topoľčianky sa datuje z roku 1293. V Topoľčiankach žije
takmer 2700 obyvateľov, čím sú najväčšou obcou v okrese Zlaté Moravce.
Topoľčianky sa pýšia prezývkou perla horného Požitavia a v súčasnosti sú známym
centrom turistického a cestovného ruchu. Tento štatút im bol pridelený v roku 1992.
Medzi najnavštevovanejšie

objekty obce patrí klasicisticko-renesančný kaštieľ, ktorý

bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v parku, ktorý
svojim
k

dendrologickým,

najhodnotnejším

na

krajinským

a

architektonickým

Slovensku.

Ďalšou

Národnou

významom
kultúrnou

patrí

pamiatkou

nachádzajúcou sa v obci je kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.
V Topoľčiankach sídlia mnohé významné podniky a to Národný žrebčín š. p., Vinárske
závody s.r.o., Lesy SR š. p. odštepný závod Topoľčianky.
Aj keď čas, ktorý strávite v našej obci je pomerne krátky, verím, že
chvíle strávené v Topoľčiankach budú len tie najkrajšie.
Prajem Vám veľa športových úspechov a šťastný návrat domov.

Juraj Mesko
starosta obce Topoľčianky

spomienky na

Obec Hostie
Obec dostala svoje meno pravdepodobne od slova „hosť“ (v tunajšom nárečí „hostie“).
Podľa povesti túto obec založili sluhovia pánov, ktorí prišli ako hostia a návštevníci
k pánovi hradu Hrušov. Stred obce má nadmorskú výšku 240 m.n.m.. Obec leží
v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny na úpätí Tríbeča v doline Hostianskeho
potoka, cca 10 km od Zlatých Moraviec. Cez obec preteká Hostiansky potok, ktorý
pramení v Karlovej (Hostianskej) doline a v Zlatých Moravciach sa vlieva do Žitavy.
Značná časť chotára je zalesnená listnatým lesom. V blízkosti kostola Povýšenia
Svätého kríža rastie cca 300 ročný Dub cerový. V obci žije v súčasnosti 1223
obyvateľov, rímsko-katolíckeho vierovyznania. Najvýznamnejším kultúrnym podujatím
je každoročný Festival dychovej hudby, s účasťou DH z okolia ako aj zo zahraničia.
V miestnom amfiteátri sa po celé leto v prípade priaznivého počasia konajú rôzne
vystúpenia a akcie kultúrneho leta. V katastri obce sa

nachádza hrad Hrušov z 13.

storočia. Sú to síce len zrúcaniny, ale o jeho oživenie a čiastočnú rekonštrukciu sa
v súčasnosti stará Občianske združenie LEUSTACH. V obci Hostie sa 22.4.1935 narodil
slovenský spisovateľ, chatár, nosič a horolezec Belo Kapolka, ktorý pôsobil vo
Vysokých Tatrách. Na jeho rodnom dome visí pamätná tabuľa. Na jeho počesť sa
v mesiaci apríl organizuje turistické podujatie Chodník Bela Kapolku. Obec si
každoročne pripomína pamiatku dvoch partizánov Michala Jurku a Michala Olejára,
ktorí padli dňa 15. januára 1945 pri jej oslobodzovaní . Na ich počesť sa vždy v januári
konajú bežecké preteky „Memoriál Michala Jurku a Michala Olejára“.

Peter Štepianský
starosta obce

Obec Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany s počtom obyvateľov 920, sú podhorská obec, ležiaca na západnom
Slovensku, na južnom svahu Tríbečských vrchov a severných svahoch Pohronského
Inovca, na hornom toku riečky Žitavy. Do severnej časti chotára zasahuje krasové
územie - Kostoliansko-lehotský kras, charakteristický výskytom zaujímavých útvarov
(jaskyne Lom, Kamenec či viacero vyvieračiek a prameňov). Dedina má rozptýlenú
formu osídlenia. Centrálna časť sa začala budovať okolo kostola, neskôr sa začali
vytvárať

osady, nazývané aj

Štále -

Borisko, Bošiakov štál, Brezovo, Dolné

Lúčno, Drienky, Horné Lúčno, Hujavovce (Kazimírov štál), Levasovský štál, Lukáčov
štál, Mašírovce, Modoš, Nemčekovce. Najvzdialenejšia osada Brezovo je od centrálnej
časti obce vzdialená 6 km. Tieto osady sú dodnes trvalo osídlené ale tiež sú využívané
chalupármi

na

rekreáciu.

Každoročne

usporadúva

Obec

podujatie

je

známa

Gajdošské

zachovávaním
fašiangy.

V

gajdošských

tradícií.

obci

tradície

ľudové

zachováva a pripomína Folklórny súbor Turňa a vybudovaná Izba ľudových tradícií. Na
vŕšku v dedine sa nachádza najvýznamnejšia pamätihodnosť obce, ktorou je
neskorobarokový rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých z roku 1796. Juhovýchodne
od obce sa na hrebeni kopca, nad ohybom rieky Žitava nachádzajú zvyšky strážneho
objektu, Živánskej veže, z druhej polovice 14. storočia. Obľúbeným cieľom turistov je
okrem iného aj rozhľadňa, ktorá stojí na nevysokom tribečskom vrchu Drieňová
týčiacom sa nad obcou Jedľové Kostoľany. Turisti obec Jedľové Kostoľany vyhľadávajú
pre neopakovateľnú prírodnú scenériu a tradičné kultúrne a športové podujatia.

Dušan Kazimír
starosta obce

Obec Veľká Lehota
Obec leží v objatí Pohronského Inovca medzi vrcholom Vojšín /819m/ a Veľkým Inovcom
/901m/, pod úpätím Kamenného vrchu – Štámbrk /694m/. Pramení tu rieka Žitava. Obec
preslávila gajdošská kultúra, ktorá je od r.2015 na Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.
Obec bola založená na začiatku 14. stor., kedy v panstve Matúša Čáka vznikali viaceré obce
s názvom Lehota. Najstaršou historickou pamiatkou je kostol sv. Martina /1809/. Výhľad na
kostol donedávna zakrývali 400 ročné lipy, ktoré boli spílené a pretvorené do umeleckých
diel. Z jednej bola v r. 2016 vytvorená socha gajdoša ako pocta gajdošskému umeniu. Túto
tradíciu zachováva v obci Folklórna skupina Dominika Garaja. Obec je spoluorganizátorom
Gajdošských fašiangov. Pýchou Veľkej Lehoty je drevený amfiteáter, ktorý už tradične hostí
Detský folklórny festival „Pod Inovcom“ a Pohronské folklórne slávnosti.

Marta Šmodrková
Starostka obce Veľká Lehota

Obec Malá Lehota
Obec je súčasťou Mikroregiónu Nová Baňa. V lone prekrásnej prírody je roztrúsených 17
štálov, v ktorých žije 882 obyvateľov. Obec sa prvýkrát spomína r. 1345 pri súpise chotára
Novej Bane spolu s Veľkou Lehotou ako „Nová plantátio Wulgariter Lehota dicta“. Založenie
obce sa pripisuje oligarchovi Matúšovi Čákovi, na ktorého panstve vzniklo viacero osídlení s
názvom „Lehota“. Chotár obce leží v nadmorskej výške 400 - 819 m. Do územia obce
zasahuje Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Úlohou v tunajšom chotári je zachovať
ekologicky a esteticky vyváženú krajinu, ktorú tvoria štále, pasienky, lúky, orná pôda a
lesy spolu s hodnotnou flórou a faunou. Veľkú hodnotu predstavuje 10,5 km dlhý náučný
chodník Vojšík s ôsmimi zastávkami.

Obec Skýcov
Obec Skýcov leží v pohorí Tribeč 423 m.n.m. Prvá písomná zmienka pochádza z roku
1293. V obci sa nachádza pseudorománsky kaštieľ z roku 1888, postavený na ruinách
zo 17. storočia a empírový kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1809. V minulosti
bola obec známa pálením vápna. Počas 2. svetovej vojny – 15. a 16. marca 1945 –
bola obec vypálená. Po vojne bol Skýcov obnovený. V súčasnosti má obec Skýcov 960
obyvateľov.

Tomáš Kolembus
Starosta obce

Ďakujeme predstaviteľom Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ktorí nás v rámci
svojich kompetencií podporujú v našich
aktivitách
organizácii

a

podieľajú

sa

cyklomaratónu.

aj

na

Predseda

NSK Milan Belica nás vždy prichádza
podporiť aj osobne na naše podujatia.

Milan Belica, Predseda NSK

Športový klub ŠK Topoľčianky

ĎAKUJEME sponzorom a dobrovoľníkom za ich podporu a pomoc pri
našich aktivitách. Tešíme sa na všetkým cyklistom, ktorí sa
zúčastnia našich pretekov v tomto roku aj v roku 2018... ☺☺☺

Športový klub ŠK Topoľčianky
Sponzori – podporujú nás a pomáhajú nám ---NITRIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

