
                 
 

                                                                 

Kritérium Rajecké Teplice 2020 

 

 

Slovenský pohár v cestnej cyklistike na rok 2020 pre všetky kategórie   

 Usporiadateľ  Slovenský zväz cyklistiky 

Organizátor 

Mesto Rajecké Teplice 

CyS – Akadémia Petra Sagana, Rajecká 3, 010 01 Žilina 

 Dátum a miesto  Sobota 4.7.2020, 12.00  h.,  Rajecké Teplice 

 Riaditeľ pretekov 
Milan Novosad, Rajecká 3, 010 01 Žilina, 0905 980 901,  
milan@cys-zilina.sk 

 Manažér pretekov 
Michal Vyšňa, Lúčky 29, 013 13 Rajecké Teplice, 0902 861719,  
miso@cys-zilina.sk 

 Rozhodcovia  deleguje KR SZC 

 Kategórie 
 Nábor,  Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy, Juniori,    
 Muži U23+Elite 

 Prihlášky 

Elektronicky cez stránku https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-
cyklistika/kalendar 
Prihlasovanie prebieha do 2.7.2020 do 15.00 hod. 
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári. 
Kluby/jednotlivci platia štartovné za všetkých prihlásených 
cyklistov/cyklistky, aj keď nebudú zaregistrovaní v kancelárii pretekov 

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. 
V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo 
časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie 
podujatia na viacero častí. 

 Kancelária pretekov, 
porada 

 Sobota 4.7.2020 od 9.00 do 11.00  h. , Mestský úrad  Rajecké Teplice 
Porada vedúcich tímov o 11.15 h. v zasadačke Mestského úradu. 

 Štart/Cieľ Školská ul., Rajecké Teplice 

 Ceny Minimálne podľa finančných náležitosti SZC 

 Štartovné Podľa finančných náležitosti SZC 

 Podmienka účasti Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2020 

Trať pretekov 

Okruh v centre Rajeckých Teplíc o dĺžke 950 m po uliciach Školská, 
Pionierska, Kuneradská a Rajecká. 

Štart a cieľ pred Slovenskou poštou na Školskej ulici.                

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


                 

 Program 

12.00 hod. - náborové detské preteky 
Potom následne: 
Ml. Žiaci   –  6 okruhov 
Žiačky       –  6 okruhov 
St. žiaci     –  12 okruhov 
Kadetky    –  12 okruhov    
Kadeti, ženy, juniorky  –   18 okruhov 
Juniori       –   21 okruhov 
Muži          –   27 okruhov 

 Vyhodnotenie  Všetky kategórie po skončení pretekov mužov  v priestore štartu a cieľa. 

 Zdravotné 
zabezpečenie / 
nemocnice 

Rescue Systém, Žilina  
Fakultná nemocnica, Spanyolova ul., Žilina 

Predpis 

Preteky sa konajú podľa pravidiel UCI, SZC a ustanovení tohto rozpisu. 
Preteky sa pôjdu za úplného vylúčenia premávky.  
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a na náklady vysielajúceho 
klubu. 
Organizátor neručí za škody pretekárom vzniknuté alebo nimi spôsobené.  
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v odôvodnených 
prípadoch.    

 

V pretekoch, ktoré majú formu kritéria, sa boduje každý tretí okruh 5, 3, 2 
a 1 bod, každý prejazd 1 bod.  
Bodovanie v záverečnom okruhu 10, 6, 4 a 2 body.  
V prípade rovnosti bodov a počtu odjazdených okruhov rozhoduje o 
poradí umiestnenie v záverečnom okruhu.  
Pretekári, ktorí zaostanú za hlavnou skupinou a budú vedúcou skupinou 
(min. 5 pretekárov) dostihnutí, musia z pretekov odstúpiť, neplatí to však 
v posledných piatich okruhoch pred cieľom, ak hlavný rozhodca 
nerozhodne inak.  
V prípade, že v spoločnom štarte chlapcov a dievčat bude v štartovej 
listine minimálne 45 štartujúcich a z toho bude minimálne 10 dievčat, 
môže hlavný rozhodca po dohode s riaditeľom pretekov rozhodnúť o 
samostatných pretekoch týchto kategórií. Táto skutočnosť musí byť 
oznámená na porade vedúcich tímov.  
Na štart sa stavia až na vyzvanie rozhodcovským zborom.  
Do priestoru štartu môžu vstupovať len pretekári, ich doprovod sa môže 
pohybovať len pred štartovou páskou, za zábranami, alebo za posledným 
pretekárom na štarte. 

 Iné  Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov.  

 

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. 

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. 



                 

 

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 

Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku 
Kadeti/Kadetky  6,94 m/otáčku 
Juniori/Juniorky  7,93 m/otáčku 

 

Schválil predseda ŠTK CC:  15.6.2020. 

 

 

 

 

 


