
 

 

 

Spoločné Majstrovstvá SR a ČR 
v cestnej cyklistike 

 2021 

Preteky jednotlivcov MUŽI U23 

 
 

 

 Organizátor  Slovenský Zväz Cyklistiky 

 Usporiadateľ   Cyklistický klub Spartak Tlmače a mesto Tlmače 

 Dátum a miesto Nedeľa 8. 8. 2021. Nám. odborárov, 935 21 Tlmače 

 Riaditeľ pretekov Ing. Tomáš Baláž,  0911 120 203, balaztomas76@gmail.com 

Tajomník pretekov Ing. Marian Vörösmarty, 0903 647 960, marfylv@gmail.com 

Lekár pretekov Mudr. Lukáš Vozárik, 0907 434 449 

 Rozhodcovia 
Deleguje KR SZC,  
hl. rozhodca: Daniel Fejo: 0902 352 952, danielfejo@post.sk 

 Kategórie Muži U23 

 Prihlášky 

Prihlasovanie cez online registračný formulár uvedený na stránke  
SZC http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar  
Uzávierka prihlášok najneskôr do 30.7.2021. do 15:00.  

Covid manuál 

Covid manuál bude zverejnený v kalendári SZC pri M SR a ČR v PONDELOK 
2.8.2021 podľa aktuálneho Covid automatu. 
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar 

 Kancelária pretekov 

Sobota 7.8..2021 od 17:00 h do 19:00 h. v budove MsÚ, Nám. Odborárov 
10, 935 21 Tlmače  

Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba. 

 Štart/Cieľ 

Štart/Cieľ :Tlmače  časť Lipník, ul. Školská / pred MsKS/  
Nedeľa 8.8.2021, 14:00 - slávnostný štart muži U23 
Ostrý štart - 0 km za mestom cca 1,5 km.  

 Ceny 
Víťazi získajú majstrovské dresy, prví traja medaile a diplomy. 
Vyhlásenie bude v mieste štartu a cieľa v zmysle pravidiel SZC 

 Štartovné 

10 € 
Štartovné sa bude vyberať v kancelárii pretekov na jednotlivé kluby naraz  
v jednom doklade. 

 Podmienka účasti 
Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021, vodiči  
sprievodných vozidiel platná licencia na rok 2021 

Technická porada Sobota 7.8.2021  o 19:30 h.  MsÚ Tlmače, zasadacia miestnosť 

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


 

 

Trať pretekov 
Tlmače/Lipník - Malé Kozmálovce - meteo stanica 
- AE Mochovce –  Nový Tekov – Malé Kozmálovce - Tlmače/Lipník 

Dĺžka trate 
Okruh 33 km 
Muži U23 - 5 okruhov – 164km 

Predpis 

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel UCI. Všetci účastníci 

sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neručí za 

vzniknuté škody účastníkom, ani nimi spôsobené. Všetci účastníci 

musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 

8/2009 Z.z a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, 

usporiadateľov a rozhodcov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 

nevyhnutných zmien. 

Iné 

PARKOVANIE tímových áut bude možné po obidva dni, len na 

vyhradených parkoviskách: 

1. Areál Základnej školy,  

2. Parkoviská pred amfiteátrom, cintorínom a SOŠ technická 

4. Ulica Topoľová 

Je zakázané parkovať, rozkladať prístrešky a vytvárať stanovištia pre tímy: 

1. na trati pretekov 

2. na komunikáciách a trávnatých plochách pred rodinnými domami 

 a bytovkami 

3. pred vjazdmi do areálov firiem a garáži 

V celom meste, ako aj na trati je potrebné udržiavať čistotu a poriadok. 

Doping 
Dopingová kontrola bude vykonaná antidopingovou agentúrou Slovenskej 
republiky na požiadanie SZC v budove MsÚ Tlmače. 

Fotografovanie/ video 
záznamy 

Počas majstrovstiev budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy na 

zdokumentovanie podujatia. Tie môžu byť zverejnené v tlači, TV, na 

webových sídlach a sociálnych sieťach slovenského zväzu cyklistiky, prip. 

jej partnerov a partnerov majstrovstiev. Svojou účasťou na pretekoch 

dávate súhlas so zverejnením týchto materiálov na uvedené účely. 

Ubytovanie 
Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, každý si hradí náklady sám. 

UPOZORNENIE 
Sledujte vždy aktuálne propozície na webe SZC, pre prípad dodatočných 

zmien!!! 

Schválil predseda ŠTK CC 8.7.2021 
 
 



 

 

 

Preteky na ceste M SR a ČR - okruh 33km 

 



 

 

 

Profil trate 

 

 
 

Detail trate v mieste štart/cieľ 

 



 

 

Orientačná mapa – Tlmače-Lipník 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


