
 

Usporiadateľ: ZŠ, Konštantínova 1751/64, Stropkov 

Termín: 26.09.2013 – základné školy 

01.10.2013 – materské školy 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Tatiana Spišáková 

Hlavný rozhodca: Stanislav Motyka 

Informácie: CVČ ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov 

Stanislav Motyka,0911310733  

Hlásateľ: Stanislav Motyka 

Štart – cieľ: MŠ – pešia zóna ul. Hrnčiarska 0 10.00 hod. 

ZŠ – lyžiarsky areál Stropkov o 14.00 hod. 

Prezentácia: Lyžiarsky areál Stropkov 

Štartovné: všetky kategórie štartujú ZDARMA 

Ceny: prví traja v kategórii – diplom majstra okresu, ceny DEMA 

Typ preteku: cross-country 

Ostatné: pretekári umiestnení na 1. a 2. mieste postupových 
kategórií postupujú priamo do celoštátneho finále NCS, 
ktoré sa uskutoční v septembri respektíve novembri  
2013. Vo finále bude vyhlasovaná kategória  cyklisti 
s licenciou a bez licencie.  

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY  



 

 
 Prezentácia 

27.09.2013 
01.10.2013 

Lyžiarsky areál 
Hrnčiarska–pešia zóna 

13.30 hod. 
10. 00 hod. 

 

 Kategórie nepostupové (chlapci, dievčatá) 

  ročník nar. dĺžka trate 
01.10.13 – 10.00 Mikro 2007 a ml. 600 m 
27.09.13 – 14.00 Mili   2005 – 2006 1200 m 

    
 Kategórie postupové (chlapci, dievčatá) 

  ročník nar. dĺžka trate 
14.00  Mini 2003 – 2004 2500 m 

14.30 Mladší žiaci (-čky) 2001 – 2002 3000 m 
15.00 Starší žiaci (-čky) 1999 – 2000 5000 m 
15.00 Dorastenci (-ky) 1997 – 1998 6000 m 

15.30 Starší dorastenci (-ky) 1995 – 1996 8000 m 
    

16.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

 

 
1. Pretekov sa môže zúčastniť každý, kto sa preukáže platným preukazom poistenca. 
2. Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie a musia byť vybavení 

cyklistickou prilbou. Usporiadateľ podľa možností zabezpečí prilby prípadne si 
zapožičajú súťažiaci navzájom v ostatných kategóriách. 

3. Pretekári nevybavení cyklistickou prilbou nebudú pripustení k štartu pretekov.  Prilby si 
môžu pretekári zapožičať medzi sebou medzi kategóriami, príp. organizátor zapožičia 
prilby. 

4. U nepostupových kategóriách nie je predpísaný typ bicykla /príp. kolobežka, trojkolka/, 
na ktorom sa súťaží. 

5. U postupových kategórií je určený horský, crossový alebo trekkingový bicykel. 
6. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nimi spôsobené. 
7. Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom a počas pretekov pokynmi usporiadateľov. 
8. Pretekár môže štartovať len vo svojej vekovej kategórii. 
9. Pri porušení týchto pravidiel je usporiadateľ oprávnený pretekára vylúčiť z pretekov. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM, KATEGÓRIE A DĹŽKY TRATÍ  

PREDPIS  


