
 

Majstrovstvá Slovenska v 
cyklokrose 

3. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose 

Usporiadateľ  Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava  

Organizátor  Športový klub Topoľčianky, Hlavná 202/79, 951 93 Topoľčianky 

Dátum a miesto 05.12. 2020, Športový areál Tatran Topoľčianky, ulica Športová 
GPS súradnice: 48° 25′ 23“ N, 18° 25′ 24“ E 

Riaditeľ pretekov  Milan Húsenica, grandprixtopolcianky@gmail.com , +421 917 124 780 

Sekretár pretekov  Luboš Chren 

Autor trate  Ján Žilovec 

Rozhodca  deleguje KR SZC  

Prihlášky  Webová stránka SZC: https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklokros/slovensky-pohar 

 pre kategórie UCI je termín zaslania prihlášok  do 2.12.2021 do 15,00 

Štartovné  podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2020/2021  

Ceny  podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2020/21  

Kancelária pretekov  v deň štartu od 8:00 do 9:00 pre všetky kategórie  
a od 10:00 do 13:30 iba prekategórie Muži elite + U23, juniori, ženy a juniorky. 
Pre každú kategóriu končí kancelária pretekov 1hodinu pred štartom príslušnej 
kategórie  v budove športového areálu Tatran Topoľčianky 

Podmienka účasti  Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2020 

Trať  Dĺžka 2 900m, 30% spevnený povrch, 70% tráva 

Tréning na trati  9.00-10.00 

12:00-12:30 

Program  10:00 hod. Mladší žiaci + 10:01hod.  Žiačky 
10:30 hod. Starší žiaci + 10:31hod.Kadetky  
11:15 hod. Kadeti 
11:17 hod. Masters A, B, C + ženy Masters   
12:30 hod. Juniori 
12:31 hod. Ženy Elite (+ Juniorky) 
13:30 hod. Muži Elite (+ U23) 

Vyhodnotenie Vyhodnotenie kategórií prebehne po skončení pretekovi. 
Ceny budú vyplácané po skončení pretekov v kancelárii pretekov do 15.minút po 
vyhlásení výsledkov jednotlivých kategórií. 

Sprchy V budove športového areálu Tatran Topoľčianky 

Zdravotné zabezpečenie  NZP RZP Zlaté Moravce 

Antidopingová kontrola V budove športového areálu Tatran Topoľčianky 

Covid opatrenia Všetci účastníci pretekov budú musieť byť testovaní pred štartom antigénovými 

testami. Presný harmonogram, časy a miesto testovanie bude oznámené v 

priebehu štvrtka piatka v pokračovaní tohto oznámenia. 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/covid-19 
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Predpis  Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia 
pravidiel budú uplatnené sankcie UCI pre UCI kategórie a pre ostatné kategórie 
sankcie SZC. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho 
klubu. Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a 
vyhradzuje si právo  zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej 
udalosti. 

Iné Štartovné čísla sa vracajú ihneď po skončení pretekov v kancelárii vyhradenému  
pracovníkovi riadne očistené.  
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