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I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1 Športovo technické predpisy Slovenského zväzu cyklistiky ( ŠTP SZC ) nadobúdajú 
účinnosť dňa 1.1.2012 

1.2 Podľa týchto ŠTP SZC  sa organizujú preteky v cestnej cyklistike, dráhovej cyklistike, 
cyklokrose, BMX a MTB po celom území SR. 

1.3 Výklad týchto ŠTP SZC  vykonáva výlučne ŠTK SZC a schvaľuje VV SZC. 
1.4 Zmeny a doplnky ŠTP SZC  musia byť vykonané do 31.11. a nadobúdajú účinnosť 1.1. 

nasledujúceho roku a platia minimálne po celý kalendárny rok. 

 

II. ORGANIZAČNÉ PREDPISY 

2.1 KALENDÁR PRETEKOV 
 
2.1.1 Kalendár pretekov je zostavovaný každoročne na základe stanoveného 

harmonogramu tvorby kalendára SZC. 
2.1.2 Preteky pre súťaže Slovenského pohára v cyklokrose, na ceste, MTB, BMX a dráhe sa 

prideľujú usporiadateľom na základe vlastnej požiadavky, ktoré vyhodnotí príslušná 
komisia ŠTK SZC a následne po pridelení musí organizátor zaslať písomný súhlas. 

2.1.3 Usporiadatelia nahlásia kandidatúru najneskoršie do 31.10. bežného roku pre 
nasledujúci rok na ŠTK SZC a kópiu sekretariátu SZC. 

2.1.4 Usporiadatelia, ktorí sa zaujímajú o usporiadanie medzinárodných pretekov v SR, 
prihlásia svoj nárok do 15. mája bežného roku na nadchádzajúci rok na sekretariát 
SZC (pre cyklokros do 10. decembra pre nadchádzajúcu sezónu). 

2.1.5 Sekretariát SZC zašle zoznam pretekoch požadovaných k zaradeniu do kalendára UCI 
na nadchádzajúci rok najneskôr do 1.6. (pre cyklokros do 15.12. na nadchádzajúcu 
sezónu) na UCI. 

2.1.6 Riadiaci výbor UCI schvaľuje medzinárodný kalendár na nadchádzajúci rok pre preteky 
na dráhe a cestné preteky na svojom zasadaní v rámci Majstrovstiev sveta na ceste a 
pre preteky v cyklokrose na svojom zasadnutí v rámci Majstrovstiev sveta v cyklokrose. 

2.1.7 Ak budú preteky zaradené do medzinárodného kalendára UCI, zaplatí usporiadateľ  
poplatok do 31.1. v príslušnom roku. V prípade, že preteky budú zaradené do 
kalendára UCI a napriek tomu sa neuskutočnia, organizátor pretekov znáša všetky 
dôsledky a sankcie, ktoré vyvodí UCI. Výnimky z tohoto  ustanovenia vydáva Výkonný 
výbor SZC.  

2.1.8 Predsedovia komisií príslušných odvetví SZC, predajú na základe stanoveného 
harmonogramu do konca októbra bežného roka pracovníkovi povereného 
spracovaním kalendára základné termíny svojich pretekov – miesto a dátum 
majstrovstiev, miesto a dátum Slovenského pohára. 

2.1.9 Predsedovia komisií odvetví prevedú po vzájomnej dohode prípadné termínové 
úpravy tak, aby nedochádzalo v kalendári k prekrývaniu termínov 
najvýznamnejších pretekov najmä v príbuzných odvetviach. 
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2.1.10 Koordinátor SZC predá takto upravený návrh základného kalendára pretekov 
SZC zostavený samostatne pre každé odvetvie vzostupne podľa kalendárneho 
dátumu ku schváleniu Výkonnému Výboru SZC do 15.2 príslušného roka. 

2.1.11 SZC vyzve všetky  oddiely a kluby k predloženiu návrhov na zaradenie pretekov do 
kalendára SZC do 1.9. na nasledujúcu sezónu. 

2.1.12 Kalendár  pretekov SZC vo všetkých odvetviach okrem cyklokrosu musí byť ukončený 
do 20. decembra. Kalendár pretekov pre nasledujúci rok bude uverejnený 
v elektronickej podobe najneskoršie do 31.12.  

2.1.13 Základný kalendár SZC pre preteky v cyklokrose na nadchádzajúcu sezónu bude 
spracovaný komisiou cyklokrosu do 15.8. Kalendár pretekov bude uverejnený do 
20.9. 

2.1.14 Preteky nahlásené do kalendára pretekov SZC. V prípade nekonania sa, usporiadateľ 
musí toto nahlásiť ŠTK SZC a Se SZC. 

2.1.15 Za každú zmenu termínu pretekov v schválenom kalendári viac ako 6 týždňov pred 
štartom bude usporiadateľovi uložená pokuta 500 Sk, za zmenu termínu pretekov 
menej ako 6 týždňov pred štartom bude usporiadateľovi uložená pokuta 1000 Sk. 
V prípade, že usporiadateľ pretekov zaradených do kalendára SZC najmenej 30 dní 
pred plánovaním termínom neoznámi nekonanie týchto pretekov, bude oddiel (klub) 
potrestaný finančnou pokutou 3000,- Sk. V prípade nezaplatenia pokuty, nebude oddiel 
(klub) v nasledujúcom roku zaregistrovaný na SZC až do vyrovnania dlhu. 

 

2.2 VYPISOVANIE PRETEKOV  
2.2.1 Vypisovanie pretekov je vecou usporiadateľa, ktorý si nechal preteky riadne 

zaregistrovať do kalendára pretekov SZC 
2.2.2 Preteky Slovenského pohára na ceste, dráhe, cyklokrose, BMX a MTB vypisuje 

usporiadateľ poverený SZC. Usporiadateľa takejto súťaže poveruje jej usporiadaním 
odvetvové ŠTK SZC. Rozpis bude zverejnený na internetových stránkach SZC. 

2.2.3 Doporučujeme usporiadateľom pretekov, u ktorých sa dá predpokladať zahraničná 
účasť, uviesť do rozpisu pretekov, že ide o preteky s medzinárodnou účasťou. Za 
preteky s medzinárodnou účasťou sa považujú preteky, ktorých sa zúčastnia minimálne 
3 zahraničné družstvá. 

2.2.4 Schválené rozpisy všetkých pretekov budú uverejňované na internetových 
stránkach SZC v danom športovom odvetví. 

2.2.5 Rozpisy všetkých pretekov musia byť schválené komisiou ŠTK príslušného odvetvia 
SZC. 

2.2.6 Zrušenie vypísaných pretekov sa musí vykonať najneskoršie do 30 dní pred termínom 
pretekov a to rovnakým spôsobom ako ich vypísanie (t.j. písomným oznámením 
príslušnému schvaľovateľovi ŠTK SZC a Se SZC). Usporiadateľ je povinný oznámiť 
zrušenie pretekov všetkými dostupnými prostriedkami pozvaným zložkám. 

2.2.7 Kluby  a oddiely registrované SZC môžu tiež vypísať preteky a usporiadať preteky pre 
telesne postihnutých športovcov. Tieto preteky sa riadia podľa pravidiel a smerníc zväzu 
telesne postihnutých športovcov. 

 

2.3 SCHVAĽOVANIE ROZPISOV PRETEKOV 
2.3.1 Rozpisy všetkých pretekov a Majstrovstiev SR spracúva usporiadateľ pretekov. 
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2.3.2 Rozpisy všetkých pretekov schvaľuje poverený pracovník komisie príslušného odvetvia 
ŠTK SZC. 

2.3.3 Návrhy rozpisov pretekov musia byť zaslané v príslušným orgánom najmenej 3 týždne 
pred konaním pretekov elektronickou poštou na schvaľovateľa rozpisov ŠTK SZC 
v danom odvetví. Príslušný orgán návrh rozpisu doplní, schváli a vráti usporiadateľovi 1 
vyhotovenie. Rozposlané a uverejnené na internetových stránkach SZC môžu byť iba 
riadne doplnené a schválené rozpisy. 

2.3.4 Všetky medzinárodné preteky schvaľuje poverený pracovník komisie príslušného 
odvetvia ŠTK SZC. Preteky, pri ktorých štartujú pretekári zo zahraničia a preteky nie sú 
zaradené do kalendára UCI, musia byť povolené ako preteky s medzinárodnou účasťou 
(viď. bod 2.2.3.). Ak nebude rozpis pretekov schválený povereným pracovníkom 
komisie príslušného odvetvia ŠTK SZC, nesmie rozhodcovský zbor zahraničných 
pretekárov pustiť na štart. 

2.3.5 V prípade rozoslania neschváleného rozpisu, v ktorom neboli vykonané opravy podľa 
pokynov povereného pracovníka zväzu, bude usporiadateľovi uložená finančná pokuta 
50,- EUR.  

2.3.6 Schválený rozpis nesmie byť menený s výnimkou prípadu vyššej moci. V tomto prípade 
musia byť všetci vedúci družstiev zoznámení s uvedenou zmenou na technickej porade 
pred pretekami. Ak zasiahne vyššia moc počas pretekov, prípad rieši usporiadateľ po 
dohode s rozhodcovským zborom a ihneď o tom všetkými dostupnými prostriedkami 
informuje pretekárov a ostatných účastníkov pretekov. 

2.3.7 Základné údaje, ktoré musia obsahovať rozpisy pretekov sú uvedené v prílohe. 
 

2.4 ŠTARTOVNÉ ČÍSLA 
2.4.1 Pre odvetvia Cesta, Dráha, Cyklokros - je podrobne uvedené v pravidlách SZC –      

časť Všeobecné Ustanovenia.  
2.4.2 V BMX pretekári kategórie Elite a Junior sú pre účasť na pretekoch  seriálu 

Majstrovstiev Európy /Europen Elite- Junior   Championship   Series/ povinní  požiadať 
sekretára  SZC  pre  BMX prostredníctvom  svojho oddielu/klubu/o pridelenie 
medzinárodného štartového čísla. To ešte  pred podaním  žiadosti o vydanie licencie,  
preto že toto číslo je  súčasťou  údajov v licencii. Číslo prideľuje sekretár  komisie UCI-
BMX  za poplatok  5.-CHF. Žiadateľ o pridelenie   medzinárodného  čísla   zaplatí  
poplatok  v prepočte  na  Sk  podľa  aktuálneho  kurzu.  0  pridelenie medzinárodného 
čísla bude možné požiadať: aj individuálne v priebehu roka, ale v  takomto prípade bude 
musí: žiadateľ/alebo  viacerí  žiadatelia  spolu/  zaplatiť manipulačný poplatok  banky  
vo  výške  cca  700.-Sk.  Štartovné čísla platné po celý príslušný  kalendárny rok pre 
domáce súťaže BMX prideľuje  sekretár SZC pre BMX.  Prioritné čísla budú pridelené   
pretekárom, ktorí sa  po   sčítaní   výsledkov Slovenského   pohára  a   M  SR   v  
predchádzajúcom  roku umiestnili na 1. až 4. mieste.  
Priorita priradených čísel: 
- číslo  podľa  umiestnenia  na  MS  1  až  8  /pravidlá UCI-BMX/, 
- číslo  podľa  umiestnenia  na  ME 11  až 18 /pravidlá UCI -BMX/, 
- číslo  podľa bodovania Slovenského  pohára a  M SR pri zlúčených kategóriách: 
mladší pretekári - 101 až 104, starší pretekári - 111 až 114. 
Na  území  SR  musí  pretekár  jazdiť  s  číslom, ktoré mu pridelí sekretár  SZC  pre  
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BMX. V pravom hornom rohu tabuľky s prideleným štartovným číslom  sa vyznačí 
veková kategória v ľavom hornom rohu  štátna  príslušnosť s označením  SVK. Farebné  
rozlíšenie  tabuľky podľa kategórii  je nasledovné /pravidlá UCI-BMX/: 
- chlapci a muži 19+: biele tabuľky s čiernym číslom, 
- dievčatá: modré tabuľky s bielym číslom, 
- juniori a juniorky: čierne tabuľky s bielym číslom 
- cruisers: červené tabuľky s bielym číslom, 
- muži a ženy elite : žlté tabuľky s čiernym číslom. 

 

2.5 REKLAMA NA ŠPORTOVOM OBLEČENÍ 
2.5.1 je podrobne uvedené v pravidlách SZC –  časť Všeobecné Ustanovenia.  

 

2.6 DOKLADY PRETEKÁROV 
2.6.1 Oprávňujúcim dokladom ku štartu vo všetkých druhoch cyklistických pretekov je licencia 

športovca. 
2.6.2 Pretekári, ktorí sa prihlasujú k pretekom musia byť vlastníkmi platnej licencie vydanej 

niektorou z členských federácií UCI alebo priamo UCI. Licencia musí byť nepoškodená 
a čistá. 

2.6.3 Ak má pretekár poškodenú licenciu, musí mu ju hlavný rozhodca odobrať a zaslať na 
jeho klub s prípisom o vystavenie duplikátu.  

2.6.4 Za dodržanie všetkých ustanovení o kontrole licencií zodpovedá hlavný rozhodca. Ak si 
nevykonáva svoje povinnosti alebo na niečo zabudne, môže byť potrestaný. 

2.6.5 Ustanovenie o dokladoch predpísaných pre účasť v pretekoch musí byť vždy presne 
vyznačené v rozpise pretekov. 

2.6.6 Platná licencia oprávňuje ku štartu vo všetkých druhoch verejných pretekov 
(cesta, dráha, cyklokros, BMX, MTB).  

2.6.7 V rozpise pretekov musí byť tiež uvedené pre ktorú kategóriu, disciplínu a pod. sú 
preteky určené. 

2.6.8 Ak odovzdá pretekár licenciu príslušnému orgánu k vybaveniu akejkoľvek 
administratívnej záležitosti prostredníctvom oddielu, musí pre prípadný štart predložiť 
potvrdenie oddielu, že jeho licencia bola zaslaná k hore uvedenému riadeniu. Na 
autorizovanom potvrdení, ktoré má platnosť najviac 1 mesiac, musí byť vyznačené 
meno pretekára, rok jeho narodenia, dátum lekárskej prehliadky, číslo licencie a 
prehlásenie, že pretekár nemá zastavenú činnosť. Na akékoľvek iné potvrdenie 
nahradzujúce licenciu nemožno pretekárovi umožniť štart. 

2.6.9 Ak pretekár nedokončí v etapových pretekoch niektorú etapu licencia sa pretekárovi 
vráti. 

2.6.10 Účasť pretekárov, ktorí sú členmi profesionálnych športových skupín UCI I. 
kategórie bez ohľadu na štátnu príslušnosť ich týmov je v národných pretekoch 
SZC povolená iba v jednorázových individuálnych pretekoch a kritériách za 
podmienok stanovených UCI. 

 

2.7 VEKOVÉ KATEGÓRIE 
2.7.1 Zaradenie pretekárov do vekových kategórií je uvedené v Pravidlách cyklistiky. 
2.7.2 Tabuľka kategórií pretekárov podľa ročníkov narodenia od roku 2011: 
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ROK MLADŠÍ ŽIACI 
A ŽIAČKY  

STARŠÍ 
ŽIACI A 
ŽIAČKY 

KADETI A 
KADETKY 

JUNIORI A 
JUNIORKY 

MUŽI 
POD 23 
ROKOV 

ŽENY MUŽI 
ELITE 

VETE-
RÁNI 

2011 1999-01 1997-98 1995-96 1993-94 1989-92 1992+ 1988+ 1981+ 

2012 2000-02 1998-99 1996-97 1994-95 1990-93 1993+ 1989+ 1982+ 

2013 2001-03 1999-00 1997-99 1995-96 1991-94 1994+ 1990+ 1983+ 

2014 2002-04 2000-01 1998-00 1997-98 1992-95 1995+ 1991+ 1984+ 

2015 2003-05 2001-02 1999-01 1998-99 1993-96 1996+ 1992+ 1985+ 

2016 2004-06 2002-03 2000-02 1999-00 1994-97 1997+ 1992+ 1986+ 

 
2.7.3 Kategória Mini: 10 rokov a mladší 

Kategória Masters sa delí na kategórie: 

- A  30 – 39 rokov 

- B 40 – 49 rokov 

- C 50 – 59 rokov 

- D 60 – 64 rokov 
- E       65 a viac rokov 
2.7.4.- BMX kategória Cruisier: 30 a viac rokov 
2.7.5. Kategória Muži3 (Hobby): 19 a viac rokov 
2.7.6. Vekové kategórie BMX 

- chlapci: 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 13 a 14, 15 a 16 roční 
- dievčatá: súťažia s chlapcami o rok mladšími 
- juniori a juniorky: 17, 18 roční 
- seniori (Elite) a muži: 19 a viac roční 
- ženy: 19 rokov a viac 
- cruisers: do 29 a nad 29 rokov 

 
2.8 PRECHOD DO VYŠŠEJ VEKOVEJ KATEGÓRIE 
2.8.1 Prestúpiť do vyššej vekovej kategórie musí pretekár prestúpiť dňom 1.1. kalendárneho 

roku, v ktorom vekovú kategóriu dosiahne a to bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. 
2.8.2 V cyklokrose vo všetkých pretekoch štartujú všetci pretekári automaticky už od 

1.10. v kategórii, do ktorej vekovo patria od 1.1. nasledujúceho roku.  
2.8.3 Predčasný definitívny prechod do vyššej vekovej kategórie môže byť výnimočne 

povolený iba športovo vynikajúcim a telesne zdatným športovcom. Povolenie udeľuje 
športový riaditeľ SZC na základe vyjadrenia lekára a rodičov športovca. Žiadosť o 
prechod do vyššej kategórie sa podáva prostredníctvom materského oddielu 
licenčnému pracovníkovi SZC. 

2.8.4 ŠTK SZC môže v prípade, kedy sa nedbalo platných ustanovení, zrušiť povolenie 
k predčasnému definitívnemu prestupu do vyššej kategórie, udeleným športovým 
riaditeľom SZC. 

2.8.5 Striedavý štart do vyššej vekovej kategórie sa povoľuje všetkým zdatným a fyzicky 
pripraveným pretekárom na doporučenie športového riaditeľa SZC. I v prípade 
striedavého štartu vo vyššej kategórii musí byť súhlas športového lekára, rodičov 
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a materského oddielu. O povolenie striedavého štartu môže v kategórii juniorov 
požiadať každý, kto preteká v tejto kategórii druhý rok. Pretekár, ktorý je v tejto 
kategórii prvoročiak, len vtedy ak je menovaný reprezentantom SR. Táto zásada 
platí aj v kategórii kadetov. Avšak v prípade, že v rovnakom termíne sa koná SP 
v jeho kategórii, je pretekár povinný štartovať vo svojej vekovej kategórii. 
Rozhodcovský zbor v takom prípade nesmie pripustiť štart pretekára vo vyššej 
vekovej kategórii. Striedavý štart u kategórií BMX nie je povolený. Štart vo vyššej 
vekovej kategórii v pretekoch SP povoľuje športový riaditeľ pre BMX podľa zásad 
platných v bode 2.8.3. 

2.8.6 Ženy a juniorky, kadetky a žiačky štartujú na ceste a dráhe väčšinou v  spoločnej 
kategórii. V prípade malého počtu štartujúcich je povolený štart o  kategóriu nižšie s 
chlapcami. V takýchto prípadoch musia mať obmedzené prevody podľa kategórie, 
v ktorej štartujú. 

2.8.7 V BMX pri malom počte štartujúcich je ženám povolený štart v kategórii B 15-16. 
 

2.9 OBMEDZENIE PREVODOV  V  KATEGORIÁCH MLÁDEŽE 
2.9.1 Obmedzenie prevodov sa vzťahuje na dve odvetvia rýchlostnej cyklistiky: cestu a dráhu. 
2.9.2 Prevody sú obmedzené takto: 

KATEGÓRIA CESTA ( m/otáčku ) DRÁHA ( m/otáčku ) 

Mladší žiaci a žiačky  6,17   /52x18/ 5,69   /48x18/ 

Starší žiaci a žiačky  6,17   /52x18/ 6,03   /48x17/ 

Kadeti a kadetky 6,94   /52x16/ 6,83   /48x15/ 

Juniori a juniorky 7,93   /52x14/ - 

2.9.2 Ak bude nutné pri niektorých pretekoch vykonať ďalšie obmedzenia prevodov, bude to 
súčasťou rozpisu pretekov. 

2.9.2 Pri spoločnom štarte dvoch kategórií je záväzný prevod vekovo najvyššej kategórie. 
Toto ustanovenie neplatí, ak štartujú spoločne kategórie, ktoré majú samostatné 
vyhodnotenie výsledkov. V týchto prípadoch musia byť rešpektované prevody         
podľa čl. 2.9.2. 

2.9.2 Kontrolu vykonávajú rozhodcovia pred štartom. Po skončení pretekov sa dostaví ihneď 
na meranie prevodov prvých 5 pretekárov v každej kategórii. V prípade, že sa tak 
nestane, bude pretekár diskvalifikovaný! Povinnosťou trénera (opatrovateľa) je 
informovať o tom pretekárov svojho oddielu (klubu). Kontrola sa vykonáva jednotlivo 
prejdeným vyznačenej maximálnej dĺžky pri jednom otočení kľúk bicykla pretekára 
o 360 stupňov. Pri pretekoch na dráhe je nutné uskutočniť kontrolu vopred pri 
klasických disciplínách. Pri časovkách na ceste sa kontrola vykonáva všetkým 
pretekárom pred štartom. Za vykonanie zodpovedajú rozhodcovia príslušných pretekov. 

2.9.2 Pretekár, ktorý použije neplatného prevodu, bude potrestaný podľa pravidiel 
disciplinárneho poriadku. 

2.9.2 Uvedené obmedzenie prevodov platí aj pre pokusy o rekordy. 
2.9.2 Za obmedzenie prevodov sa považuje výhradne len demontáž nepovolených prevodov 

(nestačí len zablokovanie meničov prevodov). Toto ustanovenie sa netýka žiadnej 
kategórie dievčat, platí len v kategórii chlapcov. 
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2.10 SÚŤAŽE VETERÁNI (MASTERS) 
2.10.1 Za cyklistických veteránov sú považovaní pretekári, ktorí sa rozhodli pre túto 

kategóriu a to od roku, v ktorom dosiahli alebo dosiahnu 30 rokov. 
2.10.2 Kategória veteráni sa ďalej delí podľa veku do skupín A, B, C, D, E a ich dĺžka 

pretekov bude stanovená podľa vlastností trate a doporučených hodnôt takto: 
Muži 
A/ od 30 do 39 rokov 150 km  C/ od 50 do 59 rokov 80 km 
B/ od 40 do 49 rokov  120 km  D/ od 60 do 69 rokov   50 km 
Ženy 
ŽmA/ od 30 do 49 rokov   60 km  ŽmB/ od 50 rokov vyššie    30 km 

2.10.3 Súťaže veteránov sa usporadúvajú podľa pravidiel SZC. 
2.10.3 Každý športovec, ktorý dovŕši 30 rokov sa sám rozhodne či požiada o vystavenie 

licencie master. Rozhodnutie pre túto kategóriu je konečné. 
2.10.3 Jednotlivé kategórie veteránov štartujú spravidla jednotlivo na tratiach uvedených 

v odst. 2.10.2. Usporiadateľ môže dĺžky trate upraviť podľa obtiažnosti terénu, nesmie 
však prekročiť stanovené hodnoty o viac než 20 %. 

2.10.3 Ak štartujú dve alebo viac kategórií veteránov spoločne, musí byť dĺžka trate 
prispôsobená hodnote platnej pre najstaršiu kategóriu. 

2.10.3 V kategórii veteránov nesmú štartovať vlastníci licencie elite a naopak. 
 

2.11 VŠEOBECNÉ POKYNY K USPORIADANIU CESTNÝCH PRETEKOV 

2.11.1 Pokiaľ nestanoví rozpis pretekov inak, konajú sa preteky na ceste pre pretekárov 
jednotlivých kategórií oddelene, s výnimkou bodu 2.8.5. týchto ŠTP SZC. 

2.11.2 Po odštartovaní pretekov riadi celé preteky zo športového hľadiska len hlavný 
rozhodca. Riaditeľ pretekov a ostatní funkcionári nemôžu samostatne do riadenia 
športového priebehu pretekov zasahovať. 

2.11.3 Riaditeľ pretekov zodpovedá výhradne za zaistenie pretekov z hľadiska jeho 
organizácie a bezpečnosti. Doporučuje sa: 

2.11.4 Výrazne označiť čelo pretekov nápisom upevneným na streche auta 
"CYKLISTICKÉ PRETEKY". 

2.11.5 Moto-spojky vybaviť oranžovými bezpečnostnými vestami, ktoré sú zďaleka 
viditeľné. 

2.11.6 Obmedziť počet vozidiel, pohybujúcich sa v konvoji na čo najmenší počet. Zbor 
rozhodcov rozhodne o počte vozidiel v konvoji podľa charakteru trate a počtu 
pretekárov. 

2.11.7 Mechanické vozidlá ktorých výška presahuje 1,60 m nesmú byť do konvoja 
zaradené.  

2.11.8 Ako moto-spojky používať podľa možností motocykle so štvortaktnými motormi. 
2.11.9 Na pretekoch Slovenského pohára a všetkých celoročných bodovacích súťažiach, 

je usporiadateľ povinný umiestniť na viditeľnom mieste v kancelárii pretekov alebo v 
blízkosti cieľa oficiálne poradie na miestach, za ktoré sa udeľujú body do  súťaže.  

2.11.10 Za správne poradie a čo najskôr zverejnené výsledky zodpovedá hlavný rozhodca 
a riaditeľ pretekov. 
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2.11.11 Pri majstrovstvách SR v cestnej cyklistike, pri medzinárodných etapových 
pretekoch a pri pretekoch zaradených do Slovenského pohára na ceste sú 
usporiadatelia povinní rezervovať v úrovni cieľovej čiary na jednom okraji cesty, 
výhodnejšom z hľadiska kontroly dojazdu pretekárov, voľnú plochu o rozmeroch 
minimálne 3 m šírky a 6 m dĺžky pre umiestnenie špeciálneho technického vozidla a 
cieľovej kamery. V tomto vozidle bude inštalované kompletné zariadenie na 
spracovanie výsledkov, prípadne s možnosťou umiestnenia cieľovej kamery na streche 
vozidla. 

2.11.12 Doporučuje sa usporiadateľom etapových pretekov, majstrovstiev SR na ceste a 
pretekov zaradených do Slovenského pohára v cestnej cyklistike zaistiť vybavenie 
vozidiel rozhodcov a mechanických vozidiel rádiostanicami. 

 
  

2.12 DELEGOVANIE ROZHODCOV NA PRETEKY 
2.12.1 Pre preteky MSR deleguje celý rozhodcovský zbor poverený pracovník komisie 

rozhodcov príslušného odvetvia SZC. Delegácia sa potvrdzuje delegovaným rozhodcom 
najneskôr 2 týždne pred termínom pretekov písomne alebo e-mailom. 

2.12.2 Pokiaľ nie je stanovené inak, sú v prípade potreby delegovaní pre majstrovské 
súťaže pomocní rozhodcovia. Prihliada sa k tomu, aby pomocní rozhodcovia boli z 
miesta konania súťaže alebo z najbližšieho okolia. Zbor deleguje poverený pracovník 
komisie rozhodcov príslušného odvetvia SZC. 

2.12.3 Pre všetky preteky zaradené do Slovenského pohára, pre preteky zaradené do 
iných celoštátnych súťaží, pre etapové preteky a všetky povolené preteky s 
medzinárodnou účasťou deleguje hlavného rozhodcu komisia rozhodcov príslušného 
odvetvia SZC. Ďalších členov rozhodcovského zboru môže navrhnúť organizátor, ich 
delegovanie však vykonáva príslušný komisia rozhodcov SZC. 

2.12.4 Pre medzinárodné preteky zaradené do medzinárodného kalendára UCI deleguje 
kompletný zbor rozhodcov komisia príslušného odvetvia SZC. 

2.12.5 Pre verejné preteky deleguje hlavného rozhodcu komisia rozhodcov SZC, na 
doporučenie organizátora a prihliada na to, aby bol z najbližšieho okolia. 

2.12.6 Aby mohol rozhodca riadne vykonávať funkciu rozhodcu, musí mať potvrdený 
preukaz rozhodcu cyklistiky na príslušný rok, platnú licenciu a mať predpísané 
oblečenie a označenie. 

 
 

2.13 PEŇAŽNÉ NÁROKY ROZHODCOV 
2.13.1 Pri majstrovských súťažiach SR, pretekoch Slovenského pohára, pretekoch 

zaradených do iných celoštátnych súťaží, pri etapových pretekoch, pri všetkých 
povolených pretekoch s medzinárodnou účasťou a pri medzinárodných 
pretekoch hradí technický usporiadateľ všetkým delegovaným rozhodcom 
cestovné, stravné, ubytovanie a odmeny podľa príslušných smerníc SZC. 

2.13.2 Všetky náklady rozhodcov vo verejných pretekoch a súťažiach hradí vždy 
usporiadateľ pretekov podľa príslušných  smerníc SZC. 

2.13.3 Rozhodca musí mať predpísané oblečenie, inak má nárok len na 50% odmenu, 
viď čl. 2.12.6. Za toto zodpovedá hlavný rozhodca. 
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2.14 VZDELÁVANIE ROZHODCOV 
2.14.1 Vzdelávanie rozhodcov sa vykonáva podľa rámcového programu školení 

rozhodcov. 
2.14.2 Rámcový program školení rozhodcov je záväzný pre organizátorov školení na 

všetkých úrovniach v rámci SZC. 
2.14.3 Každé školenie bude ukončené písomným preskúšaním kandidátov. Skúšobná 

komisia vyhotoví protokol, na ktorého základe vykoná príslušný zväz cyklistiky 
menovanie rozhodcu a jeho zaradenie do triedy. Zväz, ktorý vykonáva menovanie 
súčasne vystavuje preukazy rozhodcu, prideľuje evidenčné čísla a každoročne 
potvrdzuje platnosť preukazov. 

2.14.4 Rozhodca, ktorý pracoval v príslušnej triede po dobu minimálne 2 roky a 
každoročne preukáže činnosť najmenej v 6 pretekoch, môže sa prihlásiť na školenie pre 
získanie vyššej kvalifikácie. Platnosť kvalifikácie je stanovená u všetkých tried na dobu 
5 rokov. 

2.14.5 Pokiaľ si rozhodca svoju kvalifikáciu behom tejto doby nezvýši alebo neobnoví 
preskúšaním na seminári rozhodcov príslušnej triedy, bude preradený do kvalifikácie o 
stupeň nižšej alebo vyradený zo zoznamu rozhodcov. 

2.14.6 Zoznamy rozhodcov vedie podľa kvalifikácie komisia rozhodcov SZC: 

 

 

PROGRAM  ŠKOLENÍ ROZHODCOV CYKLISTIKY CESTA, DRÁHA, CYKLOKROS, MTB 

Rozhodca III. triedy 
 

č. Učebná téma Počet hodín 

1. Stanovy a organizačná štruktúra SZC 1 

2. Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov, 
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov 

1 

3. Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva,  
činnosť v jednotlivých funkciách , technické pomôcky, odmeňovanie 

1 

4. Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky 1 

5. Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach – všeobecné predpisy  
a pravidlá olympijských disciplín 

2 

6. Pravidlá pre cestné preteky  2 2 

7. Pravidlá pre preteky v cyklokrose 1 

8. Meranie časov, základné prepočty 1 

9. Športovo technické predpisy, prestupový poriadok, licenčný poriadok, 
disciplinárny poriadok SZC   

1 

10. Základné zásady zdravotnej starostlivosti a úrazové zábrany 
v cyklistike, doping 

1 

11. Skúšky 1 

 Celkom 13 
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Rozhodca II. triedy 
 

č. Učebná téma Počet hodín 

1. Stanovy a organizačná štruktúra SZC 1 

2. Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov, 
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov 

1 

3. Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva,  
činnosť v jednotlivých funkciách , technické pomôcky, odmeňovanie 

1 

4. Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky 2 

5. Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach, všeobecné predpisy  
a špeciálne predpisy pre jednotlivé disciplíny 

3 

6. Praktická činnosť rozhodcu v jednotlivých funkciách pri pretekoch na 
dráhe resp. na ceste 

3 

7. Pravidlá pre cestné preteky  2 2 

8. Pravidlá pre preteky v cyklokrose 1 

9. Meranie časov, prepočty v jednotlivých disciplínách 2 

10. Športovo technické predpisy, prestupový, licenčný a disciplinárny 
poriadok SZC 

1 

11 Doping, zásady antidopingovej kontroly 1 

12. Medzinárodné pravidlá 1 

13. Skúšky 1 

 Celkom 20 
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Národný rozhodca  
 

č. Učebná téma Počet hodín 

1. Stanovy a organizačná štruktúra SZC 1 

2. Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov, 
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov 

1 

3. Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva,  
technické pomôcky, odmeňovanie 

1 

4. Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky 2 

5. Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach, všeobecné predpisy  
a špeciálne predpisy pre jednotlivé disciplíny 

6 

6. Praktická činnosť rozhodcu v jednotlivých funkciách pri pretekoch na dráhe 5 

7. Pravidlá pre cestné preteky  2 3 

8. Činnosť hlavného rozhodcu pri jednorázovom a etapovom pretekov na 
ceste, riadenie pretekov a kolóny doprovodných vozidiel, techniky 
spracovania výsledkov 

1 

9. Pravidlá pre preteky v cyklokrosu 2 

10. Meranie časov, prepočty v jednotlivých disciplínách 1 

11. Športovo technické predpisy, prestupový, licenčný a disciplinárny 
poriadok SZC 

1 

12. Doping, zásady antidopingovej kontroly 1 

13. Medzinárodné pravidlá 3 

14. Skúška 2 

 Celkom 30 

 

 
2.15 ZÁPISY O PRETEKOCH  

2.15.1 Výsledky z pretekov a súťaží sa posielajú podľa tohoto prehľadu elektronickou 
formou: 

a) z majstrovských súťaží o tituly majstrov SR, pretekov zaradených v 
medzinárodnom kalendári UCI, pretekov Slovenského pohára v cyklokrose, na 
ceste a dráhe, MTB, BMX, z etapových pretekov a všetkých ostatných pretekov 
ktorých rozpis bol schválený komisiou ŠTK príslušného odvetvia SZC.  
- 1x ŠTK SZC 
- 1x oddiel (klub) zúčastnený na pretekoch 
- 1x sekretariát SZC 
- 1x spracovateľ rebríčkov 

2.15.2 Za vyhotovenie a odoslanie zápisu o pretekoch zodpovedá hlavný rozhodca. Za 
vyhotovenie a odoslanie správy usporiadateľ pretekov. Za neodoslanie zápisov do 10 
dní po skončení pretekov budú vyvodené dôsledky. 

2.15.2 Zápis o pretekov musí obsahovať: 
a)  názov pretekov, dátum a miesto konania, usporiadateľa, dĺžku trate pre jednotlivé 

kategórie, miesto štartu a cieľa, prípadne miesto obrátky, dĺžku pretekárskej 
dráhy, zloženie zboru rozhodcov 
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b) vo výsledkovej časti - poradie, štartové číslo, kód UCI, priezvisko a meno 
pretekára, oddielová- klubová príslušnosť (názov družstva), čas, prípadne strata 
okruhov 

c) pri pretekoch na pretekárskej dráhe, pri eliminačných pretekoch jednotlivé 
rozjazdy s poradím a časmi, pri omniách umiestnenie v každej disciplíne 

d) všetky priestupky a udelené tresty s menovitým uvedením výšky finančných 
pokút, zranení pretekárov, prípadne iné dôležité oznamy (pokusy o prekonanie 
rekordov a pod.). 

 

2.16 PROTOKOLY O REKORDOCH 
2.16.1 Zápisy vyhotovené pri vyrovnaní alebo prekonaní rekordu musia byť vystavené 

výhradne na tlačive k tomuto účelu vydanému a musia obsahovať všetky náležitosti 
uvedené v pravidlách cyklistiky. 

2.16.2 Pokusy o rekord sa môžu konať aj pri verejných pretekoch. Takémuto pokusu 
musí byť prítomný zbor rozhodcov podľa pravidiel cyklistiky. 

2.16.3 Úspešný pokus musí byť zaznamenaný na oficiálnom tlačive so všetkými 
náležitosťami rovnako, ako by sa konal mimo verejný pretek. 

2.16.4 Hlavný rozhodca verejného pretekov je oprávnený v oddôvoditeľných prípadoch 
ohlásený pokus o rekord odmietnuť. 

 
2.17 REBRÍČKY SÚŤAŽÍ 
1. Rebríčky celoslovenských súťaží vedú jednotlivé komisie odvetví SZC.  
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III. MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 

A. CYKLOKROS    
1. MUŽI –Elite, U23 – riadia sa výhradne pravidlami 

UCI  
2. JUNIORI 
3. KADETI 
4. ŽENY  
5. STARŠÍ ŽIACI  
6. MASTERS (Veteráni) 
 

B. CESTNÁ CYKLISTIKA   
1. MUŽI – Elite, Muži (U23) -  v cestných pretekoch 

jednotlivcov a v časovke jednotlivcov sa riadi výhradne pravidlami UCI 
2. ŽENY 
3. JUNIORI 
4. KADETI 
5. JUNIORKY 
6. KADETKY 
7. STARŠÍ  ŽIACI  
8. STARŠIE  ŽIAČKY  
9. MLADŠÍ ŽIACI 
10. MASTERS (Veteráni) 
 
 

C. DRÁHOVÁ CYKLISTIKA  
1. MUŽI – Elite a U23 
2. ŽENY 
3. JUNIORI 
4. KADETI 
5. JUNIORKY  
6. STARŠÍ  ŽIACI  
7. KADETKY A  STARŠIE  ŽIAČKY  
 

D. MTB (CROSS-COUNTRY) 
1. MUŽI 
2. ŽENY 
3. JUNIORI 
4. KADETI 
5. JUNIORKY  
6. STARŠÍ  ŽIACI  
7. MLADŠÍ ŽIACI 
8. KADETKY A  STARŠIE  ŽIAČKY  
9. MINI – CHLAPCI, DIEVČATÁ 
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9. MUŽI2  
10. MASTERS A, B (Veteráni A,B) 

E. MTB (ZJAZD) 
1. MUŽI 
2. ŽENY 
3. JUNIORI 
4. MASTERS (Veteráni) 
 

F. MTB (DUAL SLALOM) 
1. MUŽI (15 a viac rokov) 
2. ŽENY (15 a viac rokov) 
 

G. MTB (FOUR CROSS) 
1. MUŽI (15 a viac rokov) 
2. ŽENY (15 a viac rokov) 
 

H. BMX 
1. CHLAPCI (6 – 16 roční) 
2. DIEVČATÁ (súťažia s chlapcami o 1 rok 

mladšími) 
3. JUNIORI (17 – 18 roční) 
4. JUNIORKY  (17 – 18 roční) 
5. SENIORI (Elite a muži 19 a viac roční) 
6. ŽENY (19 ročné a viac) 
7. CRUISERS (do 29 a nad 29 rokov) 

 
Preto, aby mohli byť vyhodnotené majstrovstvá, je nevyhnutná účasť aspoň 3 
pretekárov (dvojíc, družstiev) z 3 rôznych klubov (platí pre všetky kategórie a 
disciplíny majstrovstiev na ceste, dráhe, MTB, BMX a v cyklokrose). 

A. CYKLOKROS 

1. MUŽI  
O titul majstra SR v cyklokrose jednotlivcov sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 
60 minút, štart pretekov je hromadný. 

2. JUNIORI 
O titul majstra SR v cyklokrose jednotlivcov sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 
40 minút, štart pretekov je hromadný. 

3. KADETI  
O titul majstra SR v cyklokrose jednotlivcov sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 
30 minút, štart pretekov je hromadný. 

4. ŽENY  
O titul majstra SR v cyklokrose jednotlivcov sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 
30 minút, štart pretekov je hromadný. 
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5. STARŠÍ ŽIACI  
O titul majstra SR v cyklokrose jednotlivcov sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 
20 minút – minimálne však dva okruhy, štart pretekov je hromadný. 

6. MASTERS  
O titul majstra SR v cyklokrose jednotlivcov sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 
40 minút, štart pretekov je hromadný. 

 

B. CESTNÁ CYKLISTIKA 

1.1. MUŽI – Elite, U23 –- pretek jednotlivcov s hromadným štartom 
1.1.1 O titul majstra SR na ceste jednotlivcov sa súťaží v jedinom pretekov, ktorého trať je 

zvolená tak, aby zodpovedal profilom trati majstrovstvám sveta usporadúvanom v 
príslušnom roku. Dĺžka pretekov pre kategóriu Elite je 170 – 250 km a pre kategóriu 
U23 160 - 190 km. Každá kategória štartuje samostatne. Účasť podľa postupového 
kľúča SZC.  

1.2. MUŽI – Elite, U23 - intervalový pretek jednotlivcov 
1.2.1 O titul majstra SR na ceste v intervalovom pretekov jednotlivcov sa súťaží v jedinom 

pretekov. Trať je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je pre kategóriu U23 30 - 
40 km a pre kategóriu Elite 40 - 50 km. Obidve kategórie môžu štartovať spoločne, 
hodnotené sú samostatne. Účasť podľa postupového kľúča SZC. 

1.3. MUŽI – Elite, U23  - časovka do vrchu 
1.3.1 Preteky o titul MSR na ceste v časovke do vrchu sa konajú v jediných pretekoch. 

Dĺžka trate je minimálne 12 a maximálne 15 km. V prípade, že dĺžka trate je menej ako 
12 km, konajú sa preteky v dvoch častiach: 
a.) preteky jednotlivcov s hromadným štartom 
b.) časovka jednotlivcov v opačnom poradí z pretekov s hromadným štartom 

2.1. ŽENY - preteky jednotlivkýň s hromadným štartom 
2.1.1. O titul majsterky SR na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Jeho trať je volená 

pokiaľ možno na cestnom okruhu tak, aby zodpovedala profilom trate majstrovstvám 
sveta usporadúvaného v príslušnom roku. Dĺžka pretekov je 80 – 110 km. 

2.2. ŽENY - intervalové preteky jednotlivkýň 
2.2.1. O titul majsterky SR v intervalovom pretekov jednotlivkýň sa súťaží v jediných 

pretekoch. Trať je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je 20 – 30 km. 

3.1. JUNIORI – preteky jednotlivcov s hromadným štartom  
3.1.1. O titul juniorského majstra SR na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov 

je cca 100 - 130 km. 

3.2. JUNIORI- intervalové preteky jednotlivcov 
3.2.1. O titul majstra SR na ceste v intervalovom pretekov jednotlivcov sa súťaží v jediných 

pretekoch. Trať pretekov je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je 20 km. 
 
3.3.  JUNIORI - intervalový pretek družstiev 
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3.3.1 O titul majstra SR na ceste v intervalovom preteku družstiev súťažia        
štvorčlenné družstva v jediných pretekoch.. Družstva môžu byť zostavené z 3    
pretekárov jedného klubu, ďalší pretekár pretekar môže byť doplnený z druhého  klubu. 
Trať je volená v rovinatom teréne. 
Dĺžka preteku je 40-60 km. 

3.4. JUNIORI - časovka do vrchu 
3.4.1 Preteky o titul MSR na ceste v časovke do vrchu sa konajú v jediných pretekoch. 

Dĺžka trate je minimálne 10 a maximálne 15 km. V prípade, že dĺžka trate je menej ako 
10 km, konajú sa preteky v dvoch častiach: 
a.) preteky jednotlivcov s hromadným štartom 
b.) časovka jednotlivcov v opačnom poradí z pretekov s hromadným štartom 

4.1. KADETI - preteky jednotlivcov s hromadným štartom  
4.1.1. O titul majstra SR kadetov na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 

70 - 90 km. 

4.2. KADETI - intervalové preteky jednotlivcov 
4.2.1. O titul majstra SR na ceste v intervalových pretekoch jednotlivcov sa súťaží v jediných 

pretekoch. Trať pretekov je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je 15 km. 
 
4.3.  KADETI - intervalový pretek družstiev 
4.3.1 O titul majstra SR na ceste v intervalovom preteku družstiev súťažia        

štvorčlenné družstva v jediných pretekoch.. Družstva môžu byť zostavené z 3    
pretekárov jedného klubu, ďalší pretekár pretekár môže byť doplnený z druhého  klubu. 
Trať je volená v rovinatom teréne. 
Dĺžka preteku je 30-45 km. 

4.3. KADETI - časovka do vrchu 
4.3.1. Preteky o titul MSR na ceste v časovke do vrchu sa konajú v jediných pretekoch. 

Dĺžka trate je 7 km. 

5.1. JUNIORKY - preteky jednotlivkýň s hromadným štartom  
5.1.1. O titul majsterky SR na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 70 - 90 

km. 

5.2. JUNIORKY - intervalové preteky jednotlivkýň 
5.2.1. O titul majsterky SR v intervalových pretekoch jednotlivkýň sa súťaží v jediných 

pretekoch. Trať je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je max. 15 km. 

6.1. KADETKY - preteky jednotlivkýň s hromadným štartom  
6.1.1. O titul majsterky SR na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 40 – 

50 km. 

6.2. KADETKY - intervalové preteky jednotlivkýň 
6.2.1. O titul majsterky SR v intervalových pretekoch jednotlivkýň sa súťaží v jedinom 

pretekov. Trať je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je max. 10 km. 

7.1. STARŠÍ ŽIACI - preteky jednotlivcov s hromadným štartom  
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7.1.1. O titul majstra SR starších žiakov na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka 
pretekov je 45 - 60 km. 

7.2. STARŠÍ ŽIACI - intervalové preteky jednotlivcov 
7.2.1. O titul majstra SR na ceste v intervalových pretekoch jednotlivcov sa súťaží v jediných 

pretekoch. Trať pretekov je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je 10 km. 
7.3.  STARŠÍ ŽIACI - intervalový pretek družstiev 
4.3.1 O titul majstra SR na ceste v intervalovom preteku družstiev súťažia        

štvorčlenné družstva v jediných pretekoch.. Družstva môžu byť zostavené z 3    
pretekárov jedného klubu, ďalší pretekár pretekár môže byť doplnený z druhého  klubu. 
Trať je volená v rovinatom teréne. 
Dĺžka preteku je 20-35 km. 

7.3. STARŠÍ ŽIACI - časovka do vrchu 
7.3.1. Preteky o titul MSR na ceste v časovke do vrchu sa konajú v jediných pretekoch. 

Dĺžka trate je 5 – 7 km. 

8.1. STARŠIE ŽIAČKY - preteky jednotlivkýň s hromadným štartom  
8.1.1. O titul majsterky SR na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka pretekov je 30 – 

40 km. 

8.2. STARŠIE ŽIAČKY - intervalové preteky jednotlivkýň 
8.2.1. O titul majsterky SR v intervalových pretekoch jednotlivkýň sa súťaží v jedinom 

pretekov. Trať je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je max. 5 km. 

9.1. MLADŠÍÍ ŽIACI - preteky jednotlivcov s hromadným štartom  
9.1.1. O titul majstra SR starších žiakov na ceste sa súťaží v jediných pretekoch. Dĺžka 

pretekov je 35 - 50 km. 

9.2. MLADŠÍ ŽIACI - intervalové preteky jednotlivcov 
9.2.1. O titul majstra SR na ceste v intervalových pretekoch jednotlivcov sa súťaží v jediných 

pretekoch. Trať pretekov je volená v rovinatom teréne. Dĺžka pretekov je 7- 10 km. 
9.3.  MLADŠÍ ŽIACI - intervalový pretek drojíc 

4.3.1 O titul majstra SR na ceste v intervalovom preteku dvojíc sa súťaží v  jediných 
pretekoch.. Dvojice môžu byť zostavené z  pretekárov jedného klubu.  klubu. Trať je 
volená v rovinatom teréne. Dĺžka preteku je 15-20 km. 

V prípade štartu menej ako 5 pretekárok v jednotlivých kategóriách budú spojené kategórie 
ženy a juniorky, kadetky a staršie žiačky. Dĺžka trate bude podľa vyššej kategórie pri 
zachovaní prevodov svojej kategórie. 

 

9.1 MASTERS - preteky jednotlivcov s hromadným štartom  
9.1.1 O titul majstra SR na ceste jednotlivcov sa súťaží v jediných pretekoch. Trať pretekov 

je volená v málo členitom teréne. 
Dĺžka pretekov je stanovená podľa vlastností trate a nižšie doporučených hodnôt 
pričom ich nesmie v príslušnej kategórii prekročiť o viac ako 20 %. 

30 - 39 rokov   - 100 - 120 km 
40 - 49 rokov   - 80 - 100  km 
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50 - 59 rokov   - 60 - 80 km  
60 a viac             - max. 60 km 
 

9.2. MASTERS - intervalové preteky jednotlivcov 
9.2.1. O titul majstra SR v intervalových pretekoch jednotlivcov sa súťaží v jediných 

pretekoch. Trať je volená v rovinatom teréne. 
30 - 39 rokov   - max. 30 km 
40 - 49 rokov   - max. 25 km 
50 - 59 rokov   - max. 20 km  
60 a viac             - max. 15 km 

 
C. DRÁHOVÁ CYKLISTIKA 

1. MUŽI 
Na dráhe sa súťaží o titul majstra SR v týchto disciplínách: 
1. 1 km s pevným štartom 
2. šprint 
3. stíhacie preteky jednotlivcov na 4 km 
4. stíhacie preteky družstiev na 4 km 
5. scratch na 15 km 
6. bodovacie preteky dvojíc na 50 km 
7. bodovacie preteky jednotlivcov na 40 km 
8.  keirin 
9. olympijský šprint 
 
Pokiaľ ŠTK SZC nerozhodne inak, pretekov MSR sa môžu zúčastniť všetci prihlásený 
pretekári. Ak ŠTK SZC rozhodne, že MSR sa môžu zúčastniť, len podľa postupového 
kľúča, tak tento postupový kľúč musí byť zverejnený najneskôr do 30.1. v bežnom 
roku. 
V stíhacích pretekoch družstiev na 4 km, môžu byť družstvá zostavené z 3 pretekárov 
jedného oddielu (klubu), 4. pretekár môže byť doplnený z iného oddielu (klubu). 
V pretekoch olympijsý šprint môžu byť družstvá zostavené z 2 pretekárov jedného 
oddielu (klubu), 3. pretekár môže byť doplnený z iného oddielu (klubu). 

 
2. ŽENY 

Na dráhe sa súťaží o titul majsterky SR v týchto disciplínách: 
1. šprint 
2. stíhacie preteky jednotlivcov na 3 km 
3. bodovacie preteky na 25 km 
4. 500 m s pevným štartom 

Všetky ostatné ustanovenia sú rovnaké ako v kategórii mužov. 
 

3. JUNIORI 
Na dráhe sa súťaží o titul majstra SR v týchto disciplínách: 
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1. 1 km s pevným štartom 
2. šprint 
3. stíhacie preteky jednotlivcov na 3 km 
4. stíhacie preteky družstiev na 4 km 
5. bodovacie preteky dvojíc na 30 km 
6. bodovacie preteky jednotlivcov na 25 km 
7. keirin 
8. olympijský šprint 

Všetky ostatné ustanovenia sú rovnaké ako v kategórii mužov. 
 

4. KADETI  
Na dráhe sa súťaží o titul majstra SR v týchto disciplínách:  
1. 500 m s pevným štartom 
2. šprint 
3. stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 
4.  stíhacie preteky družstiev na 3 km 
5. bodovacie preteky jednotlivcov na 20 km 

Kadeti môžu štartovať v spoločnej kategórii s juniormi v nasledovných disciplínách: 
olympijský šprint, bodovacie preteky dvojíc, keirin. Všetky ostatné ustanovenia sú rovnaké 
ako v kategórii mužov. 

5. JUNIORKY  
Na dráhe sa súťaží o titul majsterky SR v týchto disciplínách: 
1. 500 m s pevným štartom 
2. šprint 
3. stíhacie preteky jednotlivcov na 3 km 
 

Dráhová komisia SZC môže stanoviť, pre príslušný rok, že juniorky budú súťažiť o titul 
Majster SR spoločne s kategóriou žien. Všetky ostatné ustanovenia sú rovnaké ako 
v kategórii mužov. 

 

6. STARŠÍ ŽIACI 
Na dráhe sa súťaží o titul majstra SR v týchto disciplínách:  
1. 500 m s pevným štartom 
2. šprint 
3. stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 
4. bodovacie preteky jednotlivcov na 15 km 

 

Všetky ostatné ustanovenia sú rovnaké ako v kategórii mužov. 
 

7. KADETKY A STARŠIE ŽIAČKY  
Na dráhe sa súťaží o titul majstra SR v týchto disciplínách:  
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1. 500 m s pevným štartom 
2. šprint 
3. stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 
4. bodovacie preteky jednotlivcov na 15 km 

 

V bodovacích pretekoch jednotlivkýň staršie žiačky štartujú v spoločnej kategórii s kadetkami. 
Všetky ostatné ustanovenia sú rovnaké ako v kategórii mužov. 

 
 
D. MTB (HORSKÉ BICYKLE) 
V MTB sa súťaží o titul MSR v nasledovných disciplínach: 

1. cross country 
2. zjazd 
3. dual slalom 
4. four cross 

 
 
E. BMX 
V BMX sa súťaží osobitne o titul MSR jednotlivcov a klubových družstiev. Štart pretekov je po 
kategóriách. Pretekárska trať BMX má dĺžku min. 300 m a max. 400 – 450 m. Na štarte musí 
byť min. 10 m široká a v ďalších častiach nesmie byť užšia ako 5 m. Súčasťou pretekárskej 
dráhy musí byť štartovací pahorok, štartovacia rampa, štartovacia rovinka, a najmenej 3 
zatáčky. Počet prekážok môže byť ľubovoľný. Povrch trate musí byť kompaktný (súdržný). 
 

 
F. MAJSTROVSTVÁ NA ZIMNEJ DRÁHE 
Nasledujúce ustanovenia platia iba v prípade vypísania Majstrovstiev SR na zimnej dráhe 
dráhovou komisiou SZC a schválením ŠTK SZC. 

1. MUŽI 
Na zimnej dráhe sa súťaží o titul majstra SR v týchto disciplínách: 
1.        1 km s pevným štartom 
2.        šprint 
3.        stíhacie preteky jednotlivcov na 4 km 
4.        stíhacie preteky družstiev na 4 km 
5.        bodovacie preteky na 40 km 
6.        bodovacie preteky  dvojíc na 50 km 

2.        ŽENY  
Na zimnej dráhe sa súťaží o titul majsterky SR v týchto disciplínách: 
1.        500 m s pevným štartom 
2.        šprint 
3.        stíhacie preteky jednotlivkýň na 3 km 
4.        bodovacie preteky na 25 km  

3.       JUNIORI  
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Na zimnej dráhe sa súťaží o titul majstra SR juniorov v týchto disciplínách: 
1.       1 km s pevným štartom 
2.       šprint 
3.       stíhacie preteky jednotlivcov na 3 km 
4.       stíhacie preteky družstiev na 4 km 
5.       bodovacie preteky jednotlivcov na 25 km 
6.       bodovacie preteky dvojíc na 30 km  

4.        KADETI  
Na zimnej dráhe sa súťaží o titul majstra SR kadetov v týchto disciplínách: 
 1.        500 m s pevným štartom 
 2.        šprint 
 3.        stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 
 4.        bodovacie preteky jednotlivcov na 20 km 

5.       JUNIORKY  
Na zimnej dráhe sa súťaží o titul majstra SR junioriek v týchto disciplínách: 
1.        šprint 
2.        stíhacie preteky jednotlivkýň na 2 km  
3.        500 m s pevným štartom 
4.        bodovacie preteky jednotlivkýň na 20 km 
 

Dráhová komisia SZC môže stanoviť pre príslušný rok, že juniorky budú súťažiť o titul 
majsterky SR spoločne s kategóriou žien. 

 
 

6.        STARŠÍ ŽIACI  
Na zimnej dráhe sa súťaží o titul majstra SR starších žiakov v týchto disciplínách: 
1.        Šprint 
2.        500 m s pevným štartom 
3.        stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 
4.        bodovacie preteky na 15 km 

 

7.       KADETKY A STARŠIE ŽIAČKY   
Na zimnej dráhe sa súťaží o titul majstra SR kadetiek a starších žiačiek v týchto 
disciplínách: 
1.        Šprint 
2.        500 m s pevným štartom 
3.        stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 
4.        bodovacie preteky na 10 km 
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Obidve kategórie štartujú pri majstrovstvách spoločne. Výnimky povoľuje dráhová komisia 
SZC, ktorá tiež stanoví v rozpise majstrovstiev pre príslušný rok či bude udelený titul 
majsterky pre každú kategóriu samostatne. 
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IV.     NEMAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 

 
A. CYKLOKROS 

 
1. Slovenský pohár mužov 

- štartujú všetci prihlásení pretekári 
- preteky sa konajú v rámci SP mužov na rovnakom mieste. 

2. Slovenský pohár juniorov 
- preteky sa konajú v rámci Slovenského pohára mužov na rovnakom mieste 
- štartujú pretekári juniori, masters. 

3. Slovenský pohár kadetov 
- preteky sa konajú v rámci Slovenského pohára mužov na rovnakom mieste 
- štartujú pretekári kadeti, ženy. 

4. Slovenský pohár starších žiakov 
- preteky sa konajú v rámci Slovenského pohára mužov na rovnakom mieste 
- štartujú pretekári starší žiaci. 

 

B. CESTNÁ CYKLISTIKA 
 
1. Slovenská pohár mužov 

- štartujú pretekári Muži, U23  a Masters A,B 
2. Slovenský pohár juniorov 

- štartujú pretekári juniori, ženy  
3. Slovenský pohár kadetov 

- štartujú pretekári kadeti, juniorky 
4. Slovenský pohár starších žiakov 

- štartujú pretekári starší žiaci, kadetky 
5. Slovenský pohár mladších žiakov 

- štartujú pretekári mladší žiaci, staršie žiačky 
 
 

C. DRÁHOVÁ CYKLISTIKA 
 
1. Slovenský pohár – muži a ženy 

- Muži - šprint, 1 km pevný štart, 4 km stíhacie jednotlivci, 4 km družstva, olympijský 
šprint, bodovacie preteky jednotlivcov na 40 km. 
- Ženy a juniorky – 500m s pevným štartom, šprint, 3 km stíhacie preteky jednotlivkýň, 
bodovacie preteky na 25 km. 

2. Slovenský pohár juniorov, kadetov a starších žiakov 
- Juniori - šprint, 1 km s pevným štartom, 3 km stíhacie preteky jednotlivcov, 4 km 
družstva, bodovacie preteky na 25 km, olympijský šprint (Juniori + Kadeti), keirin 
(Juniori + Kadeti), omniové preteky. 
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- Kadeti - šprint, 500 m s pevným štartom, 2 km stíhacie preteky, 3 km družstva, 
bodovacie preteky na 20 km, omniové preteky. 
- Starší žiaci - šprint, 500 m s pevným štartom, 2 km stíhacie preteky,  bodovacie 
preteky na 10 km, omniové preteky. 

3. Slovenský pohár kadetiek a starších žiačok 
- Kadetky a staršie žiačky - šprint, 500 m s pevným štartom, 2 km stíhacie preteky,  
bodovacie preteky  na 15 km. Vo všetkých disciplínách je povolený štart spoločnej 
kategórii. 
 

D. MTB (HORSKÉ BICYKLE) 
 
Slovenský pohár je vypísaný pre nasledovné disciplíny a kategórie.  
1. Cross country – mini, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori, vo všetkých kategóriách 

chlapcov aj dievčatá, Muži, U23 a  ženy, masters A, B, C. 
2. Zjazd – juniori (15 – 18 roční), muži, ženy, veteráni. 
3. Dual slalom – muži (15 a viac rokov), ženy (15 a viac rokov). 
4. Four cross – muži (15 a viac rokov), ženy (15 a viac rokov). 
 

E. BMX 
 
1. Slovenský pohár. 
2. Majstrovstvá krajov. 
3. Veľké ceny. 
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V.         PRIHLÁŠKY  K  PRETEKOM 

1. V rozpise každého pretekov musí byť uvedený dátum uzávierky prihlášok. 
2. Pretekár, ktorý chce v týchto pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne 

riadne prihlásiť. Prostredníctvom cyklistického oddielu (klubu), ak ho nemôže  prihlásiť 
oddiel môže sa prihlásiť aj sám. 

3. Pretekár, ktorý bude prihlásený k pretekom a usporiadateľ v rozpise uviedol limit 
maximálnej účasti pretekárov alebo počet  prihlásených pretekárov v pretekov na 
ceste prekročí v jednej kategórii 200, môže v pretekov štartovať až po potvrdení 
prihlášky usporiadateľom, že bol  k pretekov vybraní. 

4. Pretekár, ktorý do daného termínu podal prihlášku k pretekom je povinný sa dostaviť 
na štart. Ak mu v tom zabránia vážne okolnosti, je    povinný sa riadne ospravedlniť, 
inak môže byť disciplinárne potrestaný. V prípade neospravedlnenia má usporiadateľ 
právo požadovať náhradu preukázateľne vzniknutých nákladov. 

5. Pri účasti na pretekoch môže usporiadateľ požadovať štartovné. Výška štartovného 
musí byť uvedená v rozpise pretekov a je stanovená v súťažnom poriadku SP. 
Štartovné sa platí za každý deň pretekov. 

6. Za neprihlásenie sa k pretekom alebo oneskorenú prihlášku môže usporiadateľ žiadať 
poriadkovú pokutu dvojnásobného štartovného u všetkých kategórii za každého 
pretekára. Dodržanie termínu sa posudzuje podľa podacieho poštovného razítka alebo 
dátumu odoslania elektronickej pošty. 

7. Na preteky BMX (okrem pretekov zaradených v UCI) sa prihlášky nevyžadujú. 
 
 
 

VI.      LICENCIE A DELENIE KATEGÓRII V CYKLISTIKE 

1. Všetci športovci sa musia preukazovať pri všetkých cyklistických pretekoch a 
súťažiach na dráhe, ceste a v cyklokrose licenciou športovca. Každý oddiel alebo klub 
cyklistiky zašle pre svojich športovcov žiadosti o vydanie licencií podľa licenčného 
poriadku SZC licenčnému pracovníkovi SZC. 

2. Delenie kategórii sa uvádza iba u kategórie mužov. 
3. Potvrdzovanie kategórie športovcov vykonáva licenčný pracovník SZC pri vystavení 

licencie. 
4. Evidenciu  jednotlivých kategórii vykonáva licenčný pracovník SZC. 
5. Potvrdzovanie kategórie platí od roku 2005 pre disciplíny cesta, dráha, MTB. 
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VII.    LICENČNÁ POVINNOSŤ FUNKCIONÁROV PRI 
CYKLISTICKÝCH SÚŤAŽIACH 

1. Všetci funkcionári a členovia sprievodu, ktorý sa pohybujú pri cyklistických pretekoch, 
s výnimkou akreditovaných žurnalistov a čestných hostí, musia byť vybavený platnou 
licenciou. 

2. Táto licencia musí byť na požiadanie predložená hlavnému rozhodcovi alebo 
zástupcovi Slovenského zväzu cyklistiky. 

3. Vedúci družstva (športový riaditeľ) zodpovedá za rešpektovanie pravidiel a smerníc 
všetkými členmi sprievodu (mechanikmi,   masérmi, vodičmi ap.) jeho družstva, 
zastupuje svojich pretekárov pred rozhodcami a je zodpovedný za dodržiavanie 
všetkých pokynov a nariadenia rozhodcov a usporiadateľa. 

4. Usporiadateľ pretekov spravidla zaisťuje pre oficiálnych funkcionárov jednotné 
označenie, ktoré im umožňuje  plnenie svojej funkcie v danej súťaži. 

5. Obsluhujúci personál bez licencie pri cyklokrosových pretekoch zaradených do 
medzinárodného kalendára, Slovenského pohára a pri majstrovstvách SR 
v mechanických depách nesmie pracovať. 

6. Pri priestupku bude dotyčná osoba napomenutá, pri závažnom alebo opakovanom 
priestupku bude vylúčená z pretekov. 

 
 
 

VIII.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Doplnky alebo zmeny týchto ŠTP SZC vykonáva na základe návrhov komisií odvetví 
SZC výlučne ŠTK SZC a nadobúdajú účinnosti vždy k dátumu 1.1. kalendárneho roku, 
ktorý nasleduje po ich schválení výkonným výborom SZC. 

2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito ŠTP SZC sa postupuje podľa Súťažného 
poriadku príslušného odvetvia. 
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PRÍLOHA 1 -  ROZPIS PRETEKOV  NA CESTE 

Každý rozpis preteku na ceste musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
❑ Názov preteku 
❑ Usporiadateľ 
❑ Dátum konania preteku 
❑ Špeciálne pravidla preteku v ktorých je uvedené:   

- zmienka, že pretek sa riadi pravidlami SZC  
- zaradenie preteku v rámci celoročnej súťaže 
- tabuľka bodovania príslušnej súťaže, ktorá bude pre daný pretek aplikována 
- kategórie pretekárov pre ktoré je pretek vypísaný 
-  počet pretekárov v družstvu ( minimálne, maximálne) 
- dátum a hodina otvorenia kancelárie preteku 
- miesto a čas potvrdenia štartujúcich, kontroly licencií a výdaja štartových 

čísiel 
- miesto a čas konania porady so športovými riaditeľmi – vedúcimi družstiev 
- presné miesto kancelárie preteku 
-  presné miesto antidopingovéj  kontroly 
- vypísane súťaže a ich hodnotenie (body, rozdelenie pretekárov v prípade ex-

aequo) 
- bonifikácie 
- časové limity 
- frekvenciu na ktorej bude vysielať rádio - tour 
- informácie o neutrálnej mechanickej pomoci 
- zoznam cien pre všetky vypísané súťaže 
- spôsob a povinnosť účasti na vyhlásení víťazov   
- prehľad etáp s dojazdmi na vrcholoch stúpania (bez aplikácie pravidla o 

poslednom km) 
- spôsob prevádzania časov dosiahnutých pri etapách organizovaných ako 

časovka družstiev do celkového poradia jednotlivcov 
- kritérium pre poradie štartu v časovke alebo prológu 

❑ Presné miesto štartu a cieľa 
❑ Popis trate preteku, značenie, dĺžka, plánok, profil, občerstvovacie úseky 
❑ Prekážky na trati ( železniční prejazdy, tunely, nebezpečná miesta ) 
❑ Detailní časový rozpis preteku 
❑ Rychlostní a vrchárske prémie 
❑ Popis, plánok a profil posledných 3 km   
❑ Zoznam nemocníc v blízkosti trate preteku 
❑ Zloženie zboru rozhodcov 
❑ Meno, adresa a telefón riaditeľa preteku 
❑ Meno lekára preteku 
❑ Ďalšie informácie (ubytovanie, stravovanie,  technický sprievod ap.). 
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PRÍLOHA 2   -  ROZPIS PRETEKOV NA DRÁHE 

Každý rozpis preteku na dráhe musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
❑ Názov preteku 
❑ Usporiadateľ 
❑ Dátum konania preteku 
❑ Prípadne špeciálne pravidla preteku  
❑ Zmienka, že pretek sa riadi pravidlami SZC  
❑ Zaradenie preteku v rámci celoročnej súťaže 
❑ Kategórie pretekárov pre ktoré je pretek vypísaný 
❑ Detailní program a časový rozpis preteku 
❑ Stručná charakteristika dráhy( dĺžka, povrch apod.) 
❑ Presné miesto kancelárie preteku  
❑ Presné miesto antidopingovéj kontroly 
❑ Dátum a hodina otvorenia kancelárie preteku 
❑ Miesto a čas potvrdenia štartujúcich, kontrola licencií a výdaj štartovných čísiel 
❑ Miesto a čas konania porady so športovými riaditeľmi – vedúcimi družstiev 
❑ Program a spôsob vyhlásenia víťazov  
❑ Zoznam cien pre všetky vypísané súťaže 
❑ Zloženie zboru rozhodcov 
❑ Meno, adresa a telefón riaditeľa preteku 
❑ Meno lekára preteku 
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PRÍLOHA 3   -  ROZPIS PRETEKOV V CYKLOKROSE 

Každý rozpis preteku v cyklokrose musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
❑ Názov preteku 
❑ Usporiadateľ 
❑ Dátum konania preteku 
❑ Prípadne špeciálne pravidla preteku  
❑ Zmienka, že pretek sa riadi pravidlami SZC  
❑ Zaradenie preteku v rámci celoroční súťaže 
❑ Kategórie pretekárov pre ktoré je pretek vypísaný 
❑ Popis a plánok trate preteku s výškovým profilom, dĺžkou okruhu, vyznačením 

prírodných a umelých prekážok, materiálových diep, miesto prvej pomoci a  zdroji 
vody pre čistenie materiálu 

❑ Presné miesto štartu a cieľa 
❑ Presné miesto kancelárie preteku  
❑ Presné miesto antidopingovéj kontroly 
❑ Priestor šatní a spŕch s teplou vodou pre pretekárov  
❑ Dátum a hodina otvorenia kancelárie preteku 
❑ Miesto a čas potvrdenia štartujúcich, kontroly licencií a výdaja štartovných čísiel 
❑ Miesto a čas konania porady so športovými riaditeľmi – vedúcimi družstiev 
❑ Časový rozpis štartu jednotlivých kategórií 
❑ Program a spôsob vyhlásenia víťazov a povinnosť účasti na vyhlásení víťazov  
❑ Zoznam cien pre všetky vypísane súťaže 
❑ Zloženie zboru rozhodcov 
❑ Meno, adresa a telefón riaditeľa preteku 

 
 
 
 
 
Peter Prívara       Milan Novosad 
Prezident SZC       Predseda ŠTK SZC 


