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Propozície cyklistických pretekov Jasenica 2022 

Cyklistické preteky – JASENICA – sobota 27.08.2022 

 

Hlavný organizátor:  Obec Jasenica 

Lokálny organizátor:  BIKEDU Cykloservis, Jasenica č 33,  01817  

Miesto konania:   Obec Jasenica, pri dome kultúry 

Prezentácia namieste:  Sobota 27.08.2022 od 12.30 hod. do 13:30 hod., pri dome kultúry 

Online prezentácia:  Online od 16.08.2022 do 26.08.2022 na https://www.bikedu.sk/jasenica-

27-8-2022. Po tomto termíne sa budú môcť pretekári registrovať už len na mieste pretekov v čase od 

12:30 do 13:30. V deň pretekov (od 12:30 do 13:30) si každý pretekár príde vyzvihnúť štartovné číslo, 

kedy zároveň uhradí štartovné a podpíše už pripravenú prihlášku. 

• Pretekári, ktorí sa predregistrujú a neprídu si vyzdvihnúť štartovacie číslo automaticky nebudú 

zaradení na štartovaciu listinu. 

• Pretekári budú umiestnení na štarte podľa štartovacích čísel vzostupne. Štartovné čísla sa 

pretekárom priradzujú postupne od čísla 1, podľa prihlásenia, tzn. predregistrovaným 

pretekárom budú priradené najnižšie štartovacie čísla.  

Zdravotné zabezpečenie:  MUDr. Kulkovský Milan 

Štartovné:    2 € - pre každú kategóriu 

Keďže trať má svoje obmedzenia, rozhodli sme sa pripraviť preteky deťom, ktoré nie sú 

evidované v cyklistických kluboch. 

Preteky sú teda určené len pre pretekárov, ktorí nie sú držiteľmi licencie Slovenského zväzu 

cyklistiky. 

Kategórie a trasy pretekov:  

Na pretekoch sa štartuje na počet kôl. Štartujú všetci pretekári danej kategórie naraz (rozdelení na 

chlapcov a dievčatá) predpísaný počet kôl. Všetkým pretekárom počnúc pretekárom na priebežnej prvej 

pozícií je vstup do posledného kola oznamovaný zvukovým znamením (zvonením). Počet kôl je vopred 

známy, a teda  je oznámený na štarte. Organizátor je povinný pred každým štartom oznámiť 

pretekárom počet kôl. Organizátor má možnosť ukončiť preteky skôr a začať zvoniť do posledného 

kola, a to v prípade že to okolnosti vyžadujú (nájazd prvého pretekára do posledného kola, 

neočakávané zmeny poveternostných podmienok a iné zmeny na trati). Organizátor je povinný túto 
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zmenu spraviť minimálne 5s pred prejazdom priebežne prvého pretekára, pričom je povinný priebežne 

prvému pretekárovi oznámiť nájazd do posledného kola zvukovým znamením.  

Predpísaný počet kôl pre jednotlivé kategórie je nasledovný: 

Rok narodenia Kategória Pohlavie Počet kôl 

2019, 2020 
BABY 

odrážadlá 

Dievčatá rovinka 

Chlapci  rovinka 

2018, 2017 MIKRO 
Dievčatá 1 

Chlapci  1 

2016, 2015, 2014 MINI 
Dievčatá 2 

Chlapci  2 

2013, 2012, 2011 MLADŠÍ ŽIACI 
Dievčatá 3 

Chlapci  3 

2010, 2009, 2008 STARŠÍ ŽIACI 
Dievčatá 4 

Chlapci  4 

 

Zároveň sme doplnili špeciálnu kategóriu 18 +. V tejto kategórii sa môžu zúčastniť juniorský pretekári 

do 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu a muži a ženy od 18 rokov.  

 

Kategória Pohlavie Počet kôl 

18 + 
Ženy 1 

Muži  2 

 

Dĺžka trate: 

Rovinka (odrážadlá) 100 m 

Malý okruh (detské kategórie) 600 m 

Veľký okruh (18+) 6,5 km 

 

Trať pre detské kategórie (rovinka, malý okruh) bude vedená po asfalte, bez prekážok nakoľko 

je určená práve pre amatérskych pretekárov.  

Trať pre kategóriu 18+ (veľký okruh) bude určená pre horské bicykle (nie elektrické) a bude 

vedená prevažne cez horský terén.  

 

Štart:   Prvý štart o 14:30 hod., obec Jasenica, pri kultúrnom dome. Ostatné štarty po 

dojazde predchádzajúcej kategórie. 

Ceny:   Medaile pre prvých troch v každej kategórii + vecné ceny  



Strana 3 z 3 

 

Občerstvenie:  Každý pretekár dostane hot-dog. Teplé jedlo a nápoje sa budú dať zakúpiť počas 

celého dňa v stánkoch. 

 

Upozornenia: 

• Cyklistické preteky sa uskutočnia za takmer každého počasia, ale v prípade extrémne 

nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje 

právo na zmenu zázemia, zmenu trás, alebo úplné zrušenie pretekov. 

• Každý pretekár jazdí na cyklistických pretekoch dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo. 

• Za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na riadne 

vyznačenom okruhu. 

• Na bezpečnosť detí, v mieste konania detských pretekov budú okrem zákonných zástupcov 

dohliadať aj usporiadatelia. 

• Cyklistická prilba je povinná pre všetky deti počas celých pretekov. 

• Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára. 

• V kategórii BABY môžu deti pretekať aj na odrážadlách, trojkolkách a kolobežkách. 

 

Usporiadateľ, ako aj všetky organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú 

účastníkom výslovne každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu 

alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní 

zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi 

zverenými do ich opatery. Zákonní zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri 

každom, v súvislosti so súťažou, utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči 

usporiadateľom, alebo ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu 

nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia 

nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s 

podmienkami účasti dieťaťa jemu zvereného do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na 

vyššie uvedené podujatie. 

Dušan Jandúch, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


