
Propozície Cyklomaratón Horné Srnie 2022 - 7.ročník 

Usporiadateľ: OZ Žabka Bike Team Horné Srnie 

Termín: sobota 30.7.2022 

Miesto konania: Horné Srnie - centrum obce pri Kultúrnom dome (registrácia a prezentácia z bočnej strany 
kultúrneho domu - v tržnici, štart pod nafukovacou bránou v parku) 

Trate Cyklomaratónu:

Krátka trať: 25km/850m, štart 10:30 

GPX: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-

vylety/detail/?d=270253 

Dlhá trať: 45km/1350m, štart 10:00 

GPX: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-
vylety/detail/?d=270252 

Povrch tratí: lesné cesty, lúky, časť hrebeňa Bielych Karpát, singletracky, minimum asfaltu, krásne výhľady, technické 
úseky 

Registrácia: na stránke www.maraton-hs.sk do 24.7.2022, neskôr na registrácií v deň konania pretekov 

Štartovné: 15 € - pri registrácií a prijatí platby na účet do 30.6.2022 
(obe trate) 20 € - pri registrácií a prijatí platby na účet od 1.7.2021 do 24.7.2022 
  25 € - pri registrácii na mieste v deň konania pretekov 30.7.2022 

 V cene štartovného pre pretekárov je zahrnuté: štartové číslo, zapožičanie čipu, občerstvenie na trati,                 
 v cieli teplé jedlo a nápoj (alko - nealko), technické a zdravotné zabezpečenie počas trvania pretekov. 

Prezentácia: osobne v usporiadateľskom stánku pred štartom v čase 8:00 - 9:30 hod. 

Štart a cieľ:  pod nafukovacou bránou v parku, parkovanie v okolí štartu a cieľa - podľa pokynov usporiadateľov 

 Navigácia pomocou smerových tabúľ a GPS súradníc: 48° 59' 30.9804" N 18° 6' 7.5132" E 

Kategórie Cyklomaratón Horné Srnie: 

 Krátka trať: Žiaci:  10r. - 14r. (ročník 2012 - 2008) 
 Žiačky:  10r. - 14r. (ročník 2012 - 2008) 

Juniori:  15r. - 18r. (ročník 2007 - 2004) 
Juniorky: 15r. - 18r. (ročník 2007 - 2004) 
Muži A:  19r. - 39r. (ročník 2003 - 1983) 
Muži B:  40r. a viac (ročník 1982 a starší) 

Dlhá trať: Muži A: 19r. - 39r. (ročník 2003 - 1983) 
Muži B: 40r. a viac (ročník 1982 a starší) 
Ženy C: 19r. - 39r. (ročník 2003 - 1983) 
Ženy D: 40r. a viac (ročník 1982 a staršie) 

 Ženy C:  19r. - 39r. (ročník 2003 - 1983) 
Ženy D:  40r. a viac (ročník 1982 a staršie) 

 

Vyhlásenie výsledkov: v priestoroch štartu a cieľa (pódium v parku) cca. o 14:00 hod. 

Ceny: prví traja pretekári v každej kategórií dostanú trofeje 

Kontakty: 

Web: www.maraton-hs.sk 

Email: hs.cyklomaraton@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/events/539382550878830 

Sponzori: Jakub Trška  0907 860 420  

Autor tratí: Matej Masár  0902 674 127 

Registrácia: Zdenko Papiernik 0908 215 785



Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov: 

1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky. 

2. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi. 

3. Pretekár musí byť vybavený kartičkou poistenca a cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave 
a riadne zapnutú počas celých pretekov. 

4. Na prezentácii v čase od 8:00 - 09:30 si všetci pretekári preberú štartové čísla a čipy. 

Štartové čísla a čipy sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať, sú viazané na 
prihlášku a neprenosné na inú osobu.  

Každý pretekár je povinný mať štartové číslo počas celých pretekov na viditeľnom mieste a čip umiestnený na tele 
podľa pokynov usporiadateľov. Na štartovom čísle sa nachádza SOS telefónne číslo, ktoré treba použiť v prípade 
vzniknutej núdze na trati. 

SOS telefónnym číslom treba kontaktovať organizátorov aj v prípade prerušenia - nedokončenia pretekov. 

Čip je potrebné vrátiť organizátorom ihneď po dojazde cieľa. Po prerušení (nedokončení) pretekov je čip 
taktiež potrebné - bezodkladne vrátiť v priestoroch cieľa. 

Pri strate čipu uhradí pretekár plnú sumu čipu. 

Po predložení štartového čísla (prípadne ústrižkov) budú v cieli vydané teplé jedlo a nápoj (alko - nealko). Pri strate 
štartového čísla je nevyhnutné kontaktovať organizátorov pretekov. 

Platbou štartovného pretekár dáva súhlas k zvukovému záznamu, fotodokumentácii a videodokumentácii pretekov 
a je si vedomý, že na fotografiách a videách z pretekov môže byť zachytený on ako aj diváci pretekov. 

V prípade neúčasti pretekára na pretekoch sa štartovné nevracia. 

5. Preteky sa konajú za čiastočnej cestnej premávky, preto je každý pretekár povinný riadiť sa pokynmi 
usporiadateľov, regulovčíkov, prípadne polície. 

6. Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol. 

7. V prípade, ak po uzatvorení online registrácie budú v niektorej kategórii prihlásení menej ako traja pretekári, 
vyhradzuje si organizátor danú kategóriu zrušiť  

8. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr do 30 minút od skončenia pretekov 
v usporiadateľskom stánku pri vklade 25 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech 
usporiadateľa. Rozhodnutie vykoná organizačný tím. 

9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky zrušiť v prípade extrémne zlého počasia alebo živelnej pohromy. 

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu sa preteky môžu zrušiť aj pri opätovnom vypuknutí pandémie 
súvisiacej s vírusom Covid-19. 

10. V prípade zrušenia pretekov sa štartovné nevracia. 

11. Za štart účastníka mladšieho ako 18 rokov na pretekoch zodpovedá zákonný zástupca. V tomto prípade je 
potrebný pri prezentácii podpis zákonného zástupcu. 

Pretekár (zákonný zástupca, poverená osoba) zároveň svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť za škodu 
spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe! 

12. Pretekári sú povinní riadiť sa aktuálnymi hygienickými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Každý pretekár svojou registráciou na preteky odsúhlasuje, že bol oboznámený a súhlasí s 
podmienkami a povinnosťami uvedených v týchto propozíciách, body 1 - 12. 

Trasa pretekov vedie lesmi, preto buďte aj počas pretekov ohľaduplní k prírode a jej 
návštevníkom! 

Cyklistická prilba umiestnená na hlave a riadne zapnutá je povinná počas celých pretekov! 

SOS telefónne číslo je uvedené na každom štartovom čísle! 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 

Vidíme sa na štarte! 


