
ENERGIA NA KOLESÁCH 
11.6.2017 TRNAVA 

 
Podujatie je hobby cyklojazdou širokej verejnosti po časti trasy záverečnej etapy medzinárodných pretekov 
Okolo Slovenska. Všetci jej účastníci sú povinní dodržiavať zákony cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. 
 
USPORIADATEĽ:   Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6.  832 80 Bratislava. 
  
TECHNICKÉ  ZABEZPEČENIE:  Peter Kováč 
 
MIESTO A ČAS  ŠTARTU:  Trojičné námestie Trnava o 10:45 hodine 
 
REGISTRÁCIA:    od 8:30 hodiny na Trojičnom námestí 
 
CIEĽ:     Trojičné námestie, Trnava, miesto cieľa 4. etapy pretekov Okolo Slovenska  
 
TRASA:    
 
PODMIENKY ÚČASTI:   
Rok narodenia 2002 a starší. Mladší účastníci len s doprovodom rodiča alebo inej dospelej osoby. 
Podmienkou účasti je i dobrý zdravotný stav, ktorý každý účastník potvrdí svojim podpisom na prezenčnej 
listine pred štartom. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť, zaväzuje sa dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky a rešpektovať pokyny usporiadateľov. Povinnosťo každého štartujúceho je mať po celý čas jazdy na 
hlave zapnutú cyklistickú prilbu a pridelené štartovné číslo.  
 
BICYKLE:     
Účastníci môžu použiť ľubovoľné bicykle v dobrom technickom stave. Na ktorých sú schopní v stanovenom 
čase prejsť trať. Priemerná rýchlosť cyklojazdy je plánovaná na 23-28 km/ hodinu.  
 
PRIHLÁŠKY:     
Registrácia online na stránke www.okoloslovenska.com, prípadne priamo na mieste štartu medzi 8:30 – 
10:15 hodinou. 
 
JAZDA PELOTÓNU:    
Podujatie sa koná ako organizovaná hobby cyklojazda na záverečnom okruhu pretekov Okolo Slovenska. 
Účastníci majú zákaz predbehnúť sprievodné vozidlo a sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 8/ 2009 
Z.z. o cestnej premávke. V prípade potreby môžu použiť zdravotnú službu alebo zberné vozidlo, ktoré sa bude 
pohybovať na konci pelotónu. 
 
Zaverečný približne kilometer trasy po pokyne personálu v sprievodnom vozidle bude organizovaný ako 

preteky hoby jazdcov. 

 
CENY / VYHODNOTENIE:  
Merať čas a hodnotiť poradie sa bude u 3 najrýchlejších jednotlivcov a 3 najrýchlejších tímov. Na umiestnenie 
tímu bude rozhodujúci dojazd tretieho pretekára tímu bez ohľadu na počet pretekárov tímu.  
 
Vyhodnotení budú aj najstarší a najmladší účastník podujatia a náhodne vybraní účastníci na základe 
žrebovanie tombolových lístkov. Žrebovať sa budú štartové čísla hoby jazdcov, ktoré obdržia všetci účastníci 
počas registrácie pred štartom.  
 
PREDPIS:     
Trasa vedie po malom okruhu pretekov Okolo Slovenska. Uskutoční sa za každého počasia. Účastníci štartujú 
na vlastné náklady a nebezpečie. Sú povinní dodržiavať zákon o cestnej premávke ako aj pokyny 
usporiadateľov a polície. Organizátor neručí za škody vzniknuté ani účastníkmi spôsobené. Vyhradzuje si 
právo zmeny rozpisu alebo zrušenia podujatia v prípade neočakávanej udalosti.  

http://www.okoloslovenska.com/

