
PRESS MANUÁL 

65. ročník medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA 

 

INFORMÁCIE O PRETEKOCH 

Všetky informácie o pretekoch vrátane textovo/ obrazového live prenosu sú k dispozícii na 

oficiálnej stránke podujatia www.okoloslovenska.com.  

Predpokladané časové rozpisy etáp: https://www.okoloslovenska.com/sk/rocniky/65-

rocnik/etapy (+ prikladáme v prílohe aj podrobnejší harmonogram vcelku) 

Fotografie a video zábery z jednotlivých etáp i rozhovory s pretekármi v audio a video 

formáte budú k dispozícii na Dropboxe, link dostanú všetci akreditovaní novinári. Všetky 

dokumenty na Dropboxe Okolo Slovenska sú na voľné použitie v médiách. Ako zdroj 

prosíme pri všetkých materiáloch vždy uvádzať „okoloslovenska.com“, pri fotografiách spolu 

s menom fotografa, teda „Ján Melicher, okoloslovenska.com“ alebo „Igor Stančík, 

okoloslovenska.com“ 

Link na Dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/99r6g5lfs1t4o6l/AADJ7COEPGmxhvv36f8wzvRYa?dl=0 

 

KONTAKT PRE MÉDIÁ:  

Katarína Ďurková, +421 908 185 652, media@okoloslovenska.com resp. 

media.cyklistika@gmail.com (ten je operatívnejší) 

Príp. Peter Pasuth, +421 905 347 907 

 

TLAČOVÉ STREDISKÁ 

Košice: Hotel ZLATÝ DUKÁT, Hlavná 16, 040 01 KOŠICE 

Dolný Kubín: Mestské kultúrne stredisko, Nám. slobody 3, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 

Považská Bystrica: Mestský úrad, Centrum 2/3, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA 

Trnava: Radnica Trnava,  Hlavná ulica 1, 917 01 TRNAVA 

 

UPOZORNENIE  

V súlade s COVID protokolom Medzinárodnej cyklistickej únie sa na pretekoch môžu 

zúčastniť len osoby plne zaočkované alebo s negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 

hodín. V oficiálnych priestoroch pretekov je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty. 

Rozhovory s pretekármi sú možné len s dodržiavaním dvojmetrových rozostupov 

a s prekrytými hornými dýchacími cestami.  

Každý akreditovaný účastník MCP Okolo Slovenska sa musí riadiť stanovenými 

bezpečnostnými pravidlami, dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pohybovať sa len vo 

vymedzených zónach a neohrozovať seba a predovšetkým cyklistov.  
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Priame prenosy z pretekov vysiela RTVS a Eurosport.  

V prípade nerešpektovania stanovených pravidiel a pokynov organizátora môže byť médiu 

odobraná akreditácia.  

 

AKREDITÁCIA 

Akreditačné karty a fotovesty dostanú len vopred akreditované médiá.  

Pri preberaní je potrebné preukázať sa novinárskym preukazom/potvrdením redakcie 

a v súlade s pravidlami Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) potvrdením o plnom očkovaní 

proti COVID-19 (Green Pass, očkovací preukaz) alebo negatívnym výsledkom PCR testu nie 

starším ako 72 hodín.  

 

Vydávanie akreditačných kariet a fotoviest pre akreditované médiá bude v nasledujúcich 

časoch a miestach:   

Košice 15.9.2021: Stánok Slovenského zväzu cyklistiky vo fanzóne, od 12:30 do 13:30 

hodiny,  

V ďalších mestách budeme fungovať nasledovne: 

Štarty etáp: v čase 60 – 30 minút pred plánovaným štartom pri mieste, kde sa podpisujú 

pretekári.  

Ciele etáp: Stánok Slovenského zväzu cyklistiky vo fanzóne, 1,5 hodiny – 30 minút pred 

najrýchlejším plánovaným dojazdom.   

Dolný Kubín 17.9.: od cca 15:15 do 16:15  

Považská Bystrica 18.9.: od 14:00 do 15:00 

Trnava 19.9.: od 13:00 do 14:00 

Upozorňujeme, aby ste počítali s dopravnými obmedzeniami pri príchode, a tak príchod do 

cieľa naplánovali s predstihom.  

 

ŠTARTOVÉ A VÝSLEDKOVÉ LISTINY 

V rámci ekologického prístupu prosíme novinárov, aby využívali predovšetkým on-line 

štartové a výsledkové listiny zverejnené na oficiálnych stránkach pretekov. Štartové listiny 

v tlačenej podobe budú v obmedzenej miere k dispozícii na štarte pri vydávaní akreditácií. 

V cieli budú k dispozícii v tlačových strediskách a stánku Slovenského zväzu cyklistiky. 

Výsledkové listiny budú na požiadanie v tlačenej podobe odovzdané v priestoroch tlačového 

strediska hneď po tom, ako ich podpíše hlavný rozhodca.  

 

PRÁCA MÉDIÍ  

Prezentácia tímov v Košiciach:  



Po skončení prezentácie je možnosť osloviť cyklistov na krátky flash rozhovor v priestoroch 

pri pódiu. Cyklista nie je povinný rozhovor poskytnúť.  

 

 

 

Štart etapy:  

Akreditované osoby majú prístup do vyhradených zón na štarte etapy vrátane prístupu 

k tímovým autobusom. Ak pretekár či tímový manažér súhlasí, môže poskytnúť rozhovor. 

Podmienkou je dodržiavať dvojmetrový odstup a mať prekryté horné dýchacie cesty.  

 

Etapa:  

Súkromné autá a vozidlá redakcií sú v konvoji zakázané. Vodič každého iného povoleného 

automobilu v konvoji musí mať platnú licenciu Slovenského zväzu cyklistiky alebo 

Medzinárodnej cyklistickej únie. Pre vozidlá v konvoji s výnimkou tímových, 

rozhodcovských a vybraných organizátorských platí prísny zákaz predbiehať pelotón.  

Kameramani a fotografi môžu fotiť a robiť obrázky za jazdy len z motocykla, z idúceho 

automobilu je to v súlade s predpismi UCI zakázané.  

Keďže preteky vedú prevažne po vedľajších cestách, pre kameramanov a fotografov 

odporúčame prísť na zvolené miesto po hlavných cestách, počkať na prechod pelotónu, urobiť 

si zábery a potom sa po hlavných cestách opäť presunúť.  

 

Cieľ etapy:  

Všetci novinári môžu využívať priestory tlačového strediska, v ktorom sú k dispozícii WiFi 

pripojenie a pracovné stoly s elektrickými prípojkami. V tlačovom stredisku nebude strážna 

služba a ani žiaden usporiadateľ.  

Akreditovaní novinári majú prístup do priestorov mixzóny, fanzóny a k tímovým autobusom.  

Fotoreportéri a kameramani označení príslušnými vestami môžu vstúpiť na vyhradené územie 

za cieľovou čiarou, pre píšucich redaktorov platí prísny zákaz vstupu na cestu pri dojazde 

etapy.  

Za cieľovou čiarou sú na ceste dve zóny, na ktoré majú fotoreportéri a kameramani vstup 

podľa označenia na svojich vestách. Pohyb fotoreportérov a kameramanov po ceste za 

cieľovou čiarou koordinuje a manažuje poverená osoba.  

Držitelia tričiek pre najlepších v jednotlivých súťažiach a víťaz etapy prejdú po etape, resp. 

slávnostnom ceremoniáli cez mixzónu. Médiá ich môžu osloviť na krátky flashový rozhovor. 

Cyklista nie je viazaný povinnosťou poskytnúť rozhovor. Pohyb a prácu v mixzóne 

koordinuje poverená osoba. V mixzóne je potrebné dodržiavať dvojmetrový odstup od 

cyklistu a mať prekryté horné dýchacie cesty. Po skúsenostiach z olympijských hier a iných 

veľkých medzinárodných cyklistických podujatí odporúčame médiám používať selfie tyče.  



Organizátori zhotovia pre všetky médiá audio a video rozhovory s víťazom etapy a držiteľmi 

tričiek, ktoré čo najrýchlejšie zverejnia na Dropboxe a budú voľne prístupné pre každého. 

V prípade použitia prosíme uviesť zdroj „okoloslovenska.com“.  

Novinári môžu po etape osloviť cyklistov na rozhovor aj pri tímových autobusoch, opäť platia 

bezpečnostné predpisy ako počas celých pretekov. Cyklista nie je viazaný povinnosťou 

poskytnúť rozhovor.   

Hneď po skončení etapy nasleduje ceremoniál a vyhlásenie výsledkov. Fotografi 

a kameramani budú mať prístup do vyhradeného priestoru pod pódiom.  

 

DLHŠIE ROZHOVORY S CYKLISTAMI 

Ak by malo médiu záujem o väčší a dlhší rozhovor s niektorým cyklistom mimo pretekov, je 

potrebné kontaktovať Katarínu Ďurkovú. Organizátori preveria možnosť takéhoto rozhovoru 

a dohodnú aj termín a miesto.  

 

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU A VAŠU ÚČASŤ NA 65. ROČNÍKU 

MEDZINÁRODNÝCH CYKLISTICKÝCH PRETEKOV OKOLO SLOVENSKA.  


