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Milan Veselý
riaditeľ pretekov
prezident Cyklistického klubu MŠK
Žiar nad Hronom

Milí priatelia, priaznivci a podporovatelia cyklistického športu,
cyklistika v Žiari nad Hronom má veľmi dlhú a bohatú históriu. Korene žiarskeho cyklistického oddielu siahajú až do roku 1965. V rámci bývalého Československa dokázali domáci cyklisti dlhodobo dosahovať vynikajúce výsledky
aj napriek generačným výmenám trénerov, pretekárov a ľudí v organizačných
zložkách. V novodobej histórii sme kvalitnou prácou s mládežou vybudovali
silný mládežnícky klub. Okrem toho, v Žiari nad Hronom sme pre mládežnícke kategórie niekoľkokrát organizovali významné regionálne podujatia, ako aj
Majstrovstvá Slovenska pre deti a dorastenecké kategórie.
Možnosť organizovať Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike v Žiari nad Hronom je pre nás obrovskou poctou, vyjadrením dôvery
a zároveň veľkou výzvou. Sme na to skutočne hrdí. Cyklistika v súčasnosti patrí
medzi najpopulárnejšie športy na Slovensku a má veľké množstvo priaznivcov
vo všetkých vekových kategóriách. Možnosť privítať v našom meste pretekárov
slovenskej a českej cyklistickej špičky je pre nás veľkým sviatkom.
Naším hlavným cieľom bolo pripraviť preteky tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť pretekárov i divákov a zároveň dokonalé technické zázemie pre
podporné tímy. Chceme, aby si diváci odniesli skvelý zážitok a uvideli kvalitné
preteky. Veríme, že zaujmú aj sprievodné podujatia a všetci sa počas štyroch
majstrovských dní budeme cítiť príjemne a bezpečne.
Nedokázali by sme to urobiť bez významnej podpory sponzorov, niekoľkých
desiatok dobrovoľníkov, ľudí v policajných, hasičských alebo zdravotníckych
uniformách a celého organizačného tímu, ktorí prípravu a priebeh pretekov
zabezpečujú. Chcem sa im všetkým aj touto cestou veľmi pekne poďakovať.
Vďaka patrí aj predstaviteľom samospráv okolitých obcí, ale aj ich obyvateľom
za podporu a ústretovosť, ako aj za rešpektovanie obmedzení, bez ktorých sa
podujatie takýchto rozmerov nezaobíde.
Pretekárom želám úspech bez pádov a technických problémov a všetkým návštevníkom nezabudnuteľný športový zážitok.
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Peter Antal
primátor Žiaru nad Hronom

Milí cyklisti, milí návštevníci Žiaru nad Hronom, srdečne vitajte na Majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky, srdečne vitajte v meste Žiar nad Hronom.
Som nesmierne rád, že sa podujatie tohto druhu koná práve v našom meste.
S plnou vážnosťou môžeme povedať, že ide nielen o udalosť roka, ale o udalosť,
ktorá v dejinách Žiaru nad Hronom nemá obdobu. Doteraz sa v našom meste
nič väčšie neorganizovalo. Preto okrem radosti, že môžeme hostiť šampionát,
v ktorom sa predstaví najpopulárnejší cyklista súčasnosti a dvojnásobný majster sveta Peter Sagan, cítime aj obrovskú mieru zodpovednosti.
Príprava štvordňových majstrovstiev dvoch republík znamená vykonať veľké
množstvo opatrení, aby sa všetky preteky zaobišli bez problémov. Znamená tiež
vytvoriť adekvátne podmienky pre pretekárov, realizačné tímy, novinárov a, samozrejme, divákov, ktorých sa v uliciach Žiaru nad Hronom zíde neúrekom.
Žiar nad Hronom je športovým mestom. Veď Mestský športový klub Žiar nad
Hronom, spol. s r.o. združuje 17 klubov z kolektívnych či individuálnych športov. Popri dominancii futbalu, ktorý zastrešuje FK Pohronie Žiar nad Hronom-Dolná Ždaňa, spol. s r.o., úspechy zaznamenávajú aj basketbal, karate, v poslednej dobe atletika, no silná je aj cyklistika. Mládežnícka základňa nášho
CK MŠK patrí dlhoročne medzi špičku na Slovensku. Preto verím, že aj uskutočnenie spoločného šampionátu v Žiari nad Hronom pomôže k ďalšiemu spopularizovaniu tohto športu medzi chlapcami a dievčatami v našom meste.
Do organizácie majstrovstiev sme zapojili desiatky ľudí. Samotný priebeh pretekov bude zabezpečovať niekoľko stoviek usporiadateľov, policajtov, hasičov
a záchranárov. Verím, že všetko bude pripravené na vysokej úrovni. Všetkým,
ktorí sa počas niekoľkých mesiacov intenzívnych príprav pričinili o to, že Majstrovstvá SR a ČR v Žiari nad Hronom sa konajú v takej podobe, ako ju môžete
zažiť, srdečne ďakujem.
Pretekárom a ich tímom želám úspešný priebeh šampionátu, spokojnosť s ich
výkonmi a všetkým divákom nezabudnuteľný zážitok, na ktorý, verím, budú
v dobrom spomínať aj v budúcnosti.
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Žiar nad Hronom
– hostiteľské mesto v skratke
-

18,5 tis. obyvateľov
Mestské práva od r. 1246, do r. 1953 pod názvom Kríž alebo Svätý Kríž
Sídlo okresu a administratívno-obchodné centrum regiónu
Priemysel: hutnícky, strojárenský, stavebný
Príležitosti: oddychové zóny, detské ihriská, Park Štefana Moysesa, Minizoo, Krajská
hvezdáreň a planetárium M. Hella, Galéria Júliusa Považana, zrúcaniny hradu Šášov
- Športoviská: športová hala; futbalový štadión (v rekonštrukcii); hokejový štadión (pred
rekonštrukciou); krytá plaváreň; sieť multifunkčných ihrísk a športovísk; skatepark;
pumptrack
- Organizovaný klub: V MŠK 17 klubov; futbal v FK Pohronie
- Cyklistický klub v MŠK mimoriadne úspešný – špičková mládežnícka základňa, centrum
talentovanej mládeže

www.ziar.sk

www.mskcentrum.sk

www.tszh.sk

www.mskziar.sk
5

Ján Svorada
ambasádor Majstrovstiev
Slovenskej a Českej republiky
v cestnej cyklistike 2017

Vážení priaznivci cyklistiky,
milí športoví priatelia,

JÁN SVORADA

(28. 8. 1968 v Trenčíne) je československý, neskôr český, cyklista slovenského pôvodu, trojrád by som vás touto cestou pozdravil a pri- násobný majster Českej republiky v cestnej
vítal na spoločných českých a slovenských cyklistike.
majstrovstvách republiky v cestnej cyklistike
Venuje sa jej od svojich 12 rokov.
v Žiari nad Hronom.
V rokoch1987-1990 bol členom vojenského
Napriek tomu, že žijeme v relatívne malých športového tímu Dukla Brno. Ako 21-ročný
krajinách, cyklistika sa u nás teší v posledných vyhral významné preteky svetovej amatérskej
rokoch veľkej pozornosti. Je to, samozrejme, cyklistiky Preteky mieru. Od roku 1991 až do
hlavne zásluhou výnimočnej osobnosti Petra konca roku 2004 bol profesionálnym cyklistom
Sagana, ale som veľmi rád, že mu úspešne v jednom tíme (ktorý menil názvy a majiteľov).
sekunduje aj mnoho ďalších pretekárov, ako Ako profesionál sa stal známym a obávaným
napríklad Zdeněk Štybar, Roman Kreuziger, šprintérom. Na svojom konte má úctyhodných
Peter Vakoč či Leopold König. Možností, kde 74 víťazstiev. Od roku 2005 pretekal za český
vidieť tieto hviezdy svetovej cyklistiky v akcii tím eD´system-ZVVZ, o rok neskôr vybojoval
naživo, nie je veľa, pretože väčšina pretekov svoju jubilejnú 75. výhru a od roku 2006 bol
sa jazdí v zahraničí. Verím preto, že si nikto členom tímu Grisoft – XCR. V tom istom roku
nenechá ujsť príležitosť povzbudiť ich na spo- ukončil svoju bohatú kariéru cyklistu.
ločnom šampionáte a vytvoriť im skvelú atmosféru, na akú sú zvyknutí z pretekov World Trikrát štartoval na olympijských hrách, napoTour. Myšlienka spoločných majstrovstiev je sledy v roku 2004 v Aténach. Na svojom konnaozaj vynikajúca, môžeme sa tešiť na väčšiu te má 5 etapových víťazstiev na Giro d'Italia,
3 etapy na Tour de France (z toho v roku 2001
konkurenciu a ďaleko atraktívnejšie preteky.
záverečnú 20. etapu v Paríži na Avenue des
Rád by som vás pozval i na charitatívnu jazdu Champs-Élysées) a 3 etapy na španielskej
pre verejnosť, ktorá sa uskutoční deň pred Vuelte.
hlavnými pretekmi elity mužov, v sobotu
24. júna popoludní. Spoločne tak budeme mať Celkom šesťkrát bol vyhlásený ako najlepší
možnosť vyskúšať si trať, na ktorej budú pro- česko-slovenský cyklista roku.
fesionáli súperiť o domáce tituly.
Nakoniec mi zostáva už len popriať všetkým
pretekárom veľa zdaru a fanúšikom pekné
športové zážitky!
6

Obce, ktorými prechádzajú
trate pretekov

Dolná Trnávka

Janova Lehota

Lovčica - Trubín

Dolná Ždaňa

Kosorín

Lovča

Lutila

Slaská
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Program Majstrovstiev
Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike
ŠTVRTOK

22
JÚN

15:00 Časovka Juniorky
16:30 Časovka Ženy
18:00 Časovka Juniori

PIATOK

15:00 Časovka U23, muži ELITE

23
JÚN

SOBOTA

JÚN

09:30 Cestné preteky Ženy
09:30 Cestné preteky Juniorky
13:30 Charitatívne "open" cestné preteky
s hromadným štartom
16:00 Cestné preteky Juniori

NEDEĽA

10:00 Cestné preteky U23, muži ELITE

24
25
JÚN
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Propozície
Spoločné ustanovenia pre všetky kategórie
Preteky sa konajú pod záštitou predsedu vlády SR doc. JUDr. Roberta
Fica, CSc a primátora mesta Žiar nad Hronom Mgr. Petra Antala.
USPORIADATEĽ:

OZ Cyklistika 2017, mesto Žiar nad Hronom a MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o.
www.cyklistika2017.sk, https://www.facebook.com/cyklistika2017
RIADITEĽ PRETEKOV:

Milan Veselý
Štefana Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
Mobil: +421 905 800 338
e-mail: riaditel@cyklistika2017.sk
TECHNICKÝ RIADITEĽ:

Peter Doležal
Mobil: +421 904 621 193
e-mail: info@cyklistika2017.sk
MARKETING, MÉDIA, SPONZORING:

Martin Baláž
Mobil: +421 918 622 933
e-mail: media@cyklistika2017.sk
HLAVNÝ ROZHODCA:

Milan Dvorščík
LEKÁR PRETEKOV:

MUDr. Roman Rauch, traumatológ
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:

Záchranná zdravotná služba Slovenskej republiky
Partizánska cesta 81, Banská Bystrica – na trati pretekov;
Svet zdravia, a.s. – Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom
ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA:

Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119.
K UCI anti-dopingovým pravidlám sa dodatočne bude aplikovať miestna anti-dopingová legislatíva.
PREDPIS:

Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky SZC a ČSC. Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú
na vlastné nebezpečie, usporiadateľ neručí za vzniknuté škody účastníkom, ani nimi spôsobené.
Všetci účastníci musia dodržovať ustanovenia zákona č.49/2014 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách a sú povinní dodržiavať pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov. Usporiadateľ
si vyhradzuje právo nutných zmien oproti rozpisu pretekov z dôvodov nepredvídaných okolností.
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:

Usporiadateľ nezaisťuje.
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Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v časovke jednotlivcov
- kategória Juniorky
Miesto a termín:
Žiar nad Hronom – Ul. SNP, štvrtok 22. 6. 2017 od 15:00 h.

Kancelária:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 21. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.

Prezentácia:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 21. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.

Štartovné čísla:

Žrebovanie štartových čísiel bude o 18:30 h. podľa čl.S0608 pravidiel SZC.
Štartovací interval 1 minúta.

Porada:

21. 6. 2017 o 19:30 h. – v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom,
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom.

Podmienka účasti:

Platná licencia na rok 2017.

Štartovné:

Juniorky 5.00 €

Štartovné čísla/čipy:

Pretekár dostane jedno štartovné číslo na dres a čip na prednú vidlicu. Čip
a číslo po skončení pretekov vráti v kancelárii pretekov, v prípade nevrátenia
bude účtovaná pokuta 100 €, splatná na mieste.

Mechanické vozidlá:

Povolenie sa vydáva na porade 21. 6. 2017 po predložení funkcionárskej
licencie.

Trať pretekov
Juniorky:

Štart – Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119. Po Ul. SNP smer Handlová, obrátka
pri pohostinstve Rondo, po Ul. SNP smer Ladomerská Vieska, odbočiť na
Ul. A. Dubčeka smer Lovča. Obrátka v Dolnej Ždani na križovatke Horná
Ždaňa – Hliník nad Hronom, späť do Žiaru nad Hronom. Po Ul. A. Dubčeka
na Ul. SNP (v protismere). Cieľ pred MsKC, Ul. SNP 119.

Bufet:

Nie je.

Rôzne:

Okruh bude pre verejnú dopravu úplne uzatvorený. Vjazd bude povolený iba pre
označené vozidlá. Záchytné parkoviská nájdete na: www.cyklistika2017.sk.

Neutrálne vozidlá:

Usporiadateľ neposkytuje.

Rádiostanice:

Usporiadateľ neposkytuje.

Štartujú:

Štart kategórie Juniorky upresníme, podľa štartovacej listiny, na porade
21. 6. 2017 o 19:30 h.
15:00 h. Juniorky 20 km, prevýšenie 200 metrov
(obrátka č. 1 v Žiari nad Hronom, obrátka č. 2 Dolná Ždaňa)
Štart povolený len pre jazdcov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného kola
Slovenského alebo Českého pohára v cestnej cyklistike 2017.

Ceny:

Víťaz dostane majstrovský dres, vyhlasujú sa prví traja pretekári.
Vyhlásenie pretekov bude pred Mestským kultúrnym centrom po ukončení
pretekov.
Juniorky 10 minút po dojazde juniorov, budú vyhlásení spoločne.

Predpísané prevody:
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Juniori 7,93 m/ot.

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v časovke jednotlivcov
- kategória Ženy, Juniori
Miesto a termín:
Žiar nad Hronom – Ul. SNP, štvrtok 22. 6. 2017 od 16:30 h. – Ženy
Žiar nad Hronom – Ul. SNP, štvrtok 22. 6. 2017 od 18:00 h. – Juniori
Kancelária:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 21. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.

Prezentácia:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 21. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.

Štartovné čísla:

Žrebovanie štartových čísiel bude o 18:30 h. podľa čl.S0608 pravidiel SZC.
Štartovací interval 1 minúta.

Porada:

21. 6. 2017 o 19:30 h. – v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom,
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom.

Podmienka účasti:

Platná licencia na rok 2017.

Štartovné:

Juniori 5,00 €
Ženy 10,00 €

Štartovné čísla/čipy:

Pretekár dostane jedno štartovné číslo na dres a čip na prednú vidlicu. Čip
a číslo po skončení pretekov vráti v kancelárii pretekov, v prípade nevrátenia
bude účtovaná pokuta 100 €, splatná na mieste.

Mechanické vozidlá:

Povolenie sa vydáva na porade 21. 6. 2017 po predložení funkcionárskej
licencie.

Trať pretekov Ženy,
Juniori:

Štart: Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119. Po Ul. SNP smer Handlová odbočka smer Lutila, obrátkav Lutile na Ul. Štefánikova na križovatke s Ul.Moyzesova
späť do Žiaru nad Hronom. V Žiari nad Hronom po Ul. SNP smer Ladomerská Vieska, odbočiť na Ul. A. Dubčeka smer Lovča. Obrátka v Dolnej Ždani
na križovatke Horná Ždaňa – Hliník nad Hronom, späť do Žiaru nad Hronom.
Po Ul. A. Dubčeka na Ul. SNP (v protismere). Cieľ pred MsKC, Ul. SNP 119.

Bufet:

Nie je.

Rôzne:

Okruh bude pre verejnú dopravu úplne uzatvorený. Vjazd bude povolený iba
pre označené vozidlá. Záchytné parkoviská nájdete na www.cyklistika2017.sk.

Neutrálne vozidlá:

Usporiadateľ neposkytuje.

Rádiostanice:

Usporiadateľ neposkytuje.

Štartujú:

Štart kategórii Juniorov a Žien upresníme, podľa štartovacej listiny, na porade 21. 6. 2017 o 19:30 h.
cca 16:30 h. Ženy 26,2 km, prevýšenie 270 metrov
(obrátka č. 1 Lutila, obrátka č. 2 Dolná Ždaňa)
cca 18:00 Juniori 26,2 km, prevýšenie 270 metrov
(obrátka č. 1 Lutila, obrátka č. 2 Dolná Ždaňa)
Štart povolený len pre jazdcov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného kola Slovenského alebo Českého pohára v cestnej cyklistike 2017.

Ceny:

Víťaz dostane majstrovský dres, vyhlasujú sa prví traja pretekári.
Vyhlásenie pretekov bude pred Mestským kultúrnym centrom po ukončení
pretekov.
Ženy, Juniori 10 minút po dojazde juniorov, budú vyhlásení spoločne.

Predpísané prevody:

Juniori 7,93 m/ot.
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Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v časovke jednotlivcov
- kategória U 23, muži ELITE
Miesto a termín:
Žiar nad Hronom – Ul. SNP, piatok 23. 6. 2017 od 15:00 h.

Kancelária:
Prezentácia:
Štartovné čísla:
Porada:
Podmienka účasti:
Štartovné:
Štartovné čísla/čipy:

Mechanické vozidlá:
Trať pretekov:

Bufet:
Rôzne:
Neutrálne vozidlá:
Rádiostanice:
Štartujú:

Ceny:
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V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 22. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.
V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 22. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.
Žrebovanie štartových čísiel bude o 20:00 h. podľa čl.S0608 pravidiel SZC.
Štartovací interval 1 minúta.
22. 6. 2017 o 20:00 h. – v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom,
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom.
Platná licencia na rok 2017.
10,00 €.
Pretekár dostane jedno štartovné číslo na dres a čip na prednú vidlicu. Čip
a číslo po skončení pretekov vráti v kancelárii pretekov, v prípade nevrátenia
bude účtovaná pokuta 100 €, splatná na mieste.
Povolenie sa vydáva na porade 21. 6. 2017 po predložení funkcionárskej
licencie.
Štart: Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119. Po Ul. SNP smer Lutila, Slaská,
Kosorín. Obrátka v Kosoríne pri kríži – námestie. Späť smer Slaská, Lutila,
Žiar nad Hronom. V Žiari nad Hronom po Ul. SNP smer Ladomerská Vieska,
odbočiť na Ul. A. Dubčeka smer Lovča. Obrátka v Dolnej Ždani na križovatke Horná Ždaňa – Hliník nad Hronom, späť do Žiaru nad Hronom. Po Ul.
A. Dubčeka na Ul. SNP (v protismere). Cieľ pred MsKC, Ul. SNP 119.
Viac na : www.cyklistika2017.sk.
Nie je.
Okruh bude pre verejnú dopravu úplne uzatvorený. Vjazd bude povolený iba
pre označené vozidlá. Záchytné parkoviská nájdete na www.cyklistika2017.sk.
Usporiadateľ neposkytuje.
Usporiadateľ neposkytuje.
Štart kategórie U23 a mužov ELITE upresníme, podľa štartovacej listiny, na
porade 22. 6. 2017 o 20:00 h.
15:00 h. U23 a muži ELITE, 40 km, prevýšenie 499 metrov
(obrátka č. 1 Kosorín, obrátka č. 2 Dolná Ždaňa)
Štart povolený len pre jazdcov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného kola
Slovenského alebo Českého pohára v cestnej cyklistike 2017.
Víťaz dostane majstrovský dres, vyhlasujú sa prví traja pretekári.
Vyhlásenie pretekov bude pred Mestským kultúrnym centrom po ukončení
pretekov.
U 23 a muži ELITE – 10 minút po dojazde mužov, budú vyhlásení spoločne.
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Časovka / mapa

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom
- kategória Juniorky + Ženy, Juniori
Miesto a termín:
Žiar nad Hronom – Ul. SNP, sobota 24. 6. 2017 o 9:30 h. – Juniorky a ženy
Žiar nad Hronom – Ul. SNP, sobota 24. 6. 2017 od 16:00 h. – Juniori
Kancelária:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, 23. 6. 2017
od 14:00 do 18:00 h.

Prezentácia:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, 23. 6. 2017
od 14:00 do 18:00 h.

Štartovné čísla:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, 23. 6. 2017
od 14:00 do 18:00 h.

Porada:

23. 6. 2017 o 20:00 h. – v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar
nad Hronom.

Podmienka účasti:

Platná licencia na rok 2017.

Štartovné:

Juniorky 5,00 €
Juniori 5,00 €
Ženy 10,00 €

Štartovné čísla/čipy:

Pretekár dostane dve štartovné čísla na dres a čip na prednú vidlicu. Čip a číslo po skončení
pretekov vráti v kancelárii pretekov, v prípade nevrátenia bude účtovaná pokuta 100 €, splatná
na mieste.

Mechanické vozidlá:

Čísla sa vydávajú na porade 23. 6. 2017 po predložení funkcionárskej licencie. Poradie mechanických áut sa stanoví podľa čl. S0415 a S0414 pravidiel SZC. Do konvoja budú zaradené iba
autá, ktoré majú maximálnu výšku 1,60 m podľa čl.S0337 pravidiel SZC.

Trať pretekov Juniorky
a Ženy:

Štart – Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119 v protismere. Smer Handlová po križovatku Janova Lehota.
Na križovatke za motorestom Dubník odbočiť doprava na Janovu Lehotu, cez most pred autobusovou zastávkou pokračovať na Kosorín, Slaskú, Lutilu. V Lutile odbočka po Ul. Moyzesova, Na rybníky,
Štefánikova. Na Lutilskom kopci smer Žiar nad Hronom, po Ul. SNP v protismere, na obrátku s Ul.
A. Dubčeka po Ul. SNP v protismere do priestoru Štart-Cieľ.
Počet okruhov 3x 27,5 km = 82,5 km.

Trať pretekov Juniori:

Štart – Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119 v protismere. Smer Handlová po križovatku Janova Lehota.
Na križovatke za motorestom Dubník odbočiť doprava na Janovu Lehotu, cez most pred autobusovou zastávkou pokračovať na Kosorín, Slaskú, Lutilu. V Lutile odbočka po Ul. Moyzesova, Na rybníky,
Štefánikova. Na Lutilskom kopci smer Žiar nad Hronom, po Ul. SNP v protismere, na obrátku s Ul.
A. Dubčeka po Ul. SNP v protismere do priestoru Štart-Cieľ.
Počet okruhov 4x 27,5 km = 110 km.

Bufet:

Za križovatkou Handlová – Lutila po kruhový objazd.
Občerstvenie z bufetu nie je možné v prvom okruhu.

Rôzne:

Okruh bude pre verejnú dopravu úplne uzatvorený. Vjazd bude povolený iba pre označené
vozidlá. Doporučené dopravné spojenie pre fanúšikov na fan zóny a záchytné parkoviská
nájdete na www.cyklistika2017.sk.

Neutrálne vozidlá:

Usporiadateľ zabezpečí dve neutrálne vozidlá.

Rádiostanice:

Frekvencia bude upresnená dodatočne, najneskôr na porade.

Štartujú:

9:30 h. Juniorky a Ženy 82,5 km, celkové prevýšenie 1158 metrov (3 okruhy).
16:00 h. Juniori 110 km, celkové prevýšenie 1544 metrov (4 okruhy).
Štart povolený len pre jazdcov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného kola Slovenského alebo Českého pohára v cestnej cyklistike 2017.
Pri strate pretekára na hlavný peletón 5 minút a viac, bude cyklista odvolaný z trate a bude
klasiﬁkovaný ako nedokončil.

Ceny:

Víťaz dostane majstrovský dres, vyhlasujú sa prví traja pretekári.
Vyhlásenie pretekov bude pred Mestským kultúrnym centrom po ukončení pretekov.
Juniorky a Ženy 10 minút po dojazde poslednej cyklistky, budú vyhlásené spoločne.
Juniori 10 minút po dojazde posledného cyklistu.

Predpísané prevody:

Juniori 7,93 m/ot.

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom
- kategória U 23 + muži ELITE
Miesto a termín:
Žiar nad Hronom – Ul. SNP, nedeľa 25. 6. 2017 od 10:00 h.
Kancelária:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 24. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.

Prezentácia:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 24. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.

Štartovné čísla:

V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom, 24. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 h.

Porada:

24. 6. 2017 o 20:00 h. – v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP
119, 965 01 Žiar nad Hronom.

Podmienka účasti:

Platná licencia na rok 2017.

Štartovné:

10,00 €.

Štartovné čísla/čipy:

Pretekár dostane dve štartovné čísla na dres a čip na prednú vidlicu. Čip a číslo po skončení pretekov vráti v kancelárii pretekov, v prípade nevrátenia bude
účtovaná pokuta 100 €, splatná na mieste.

Mechanické vozidlá:

Čísla sa vydávajú na porade 24. 6. 2017 po predložení funkcionárskej licencie.
Poradie mechanických áut sa stanoví podľa čl. S0415 a S0414 pravidiel SZC.
Do konvoja budú zaradené iba autá, ktoré majú maximálnu výšku 1,60 m podľa
čl.S0337 pravidiel SZC.

Trať pretekov U 23 +
muži ELITE:

Štart – Žiar nad Hronom, Ul. SNP 119 v protismere. Smer Handlová po križovatku Janova Lehota. Na križovatke za motorestom Dubník odbočiť doprava na
Janovu Lehotu, cez most pred autobusovou zastávkou pokračovať na Kosorín,
Slaskú, Lutilu. V Lutile odbočka po Ul. Moyzesova, Na rybníky, Štefánikova. Na
Lutilskom kopci smer Žiar nad Hronom, po Ul. SNP v protismere, na obrátku
s Ul. A. Dubčeka po SNP v protismere do priestoru Štart-Cieľ.

Bufet:

Za križovatkou Handlová – Lutila po kruhový objazd.
Občerstvenie z bufetu nie je možné v prvom okruhu.

Rôzne:

Okruh bude pre verejnú dopravu úplne uzatvorený. Vjazd bude povolený iba pre
označené vozidlá. Doporučené dopravné spojenie pre fanúšikov na fan zóny
a záchytné parkoviská nájdete na www.cyklistika2017.sk.

Neutrálne vozidlá:

Usporiadateľ zabezpečí dve neutrálne vozidlá.

Rádiostanice:

Frekvencia bude upresnená dodatočne, najneskôr na porade.

Štartujú:

10:00 h. muži ELITE a U23 193,2 km, celkové prevýšenie 2700 metrov
(7 okruhov).
Štart povolený len pre jazdcov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného kola Slovenského alebo Českého pohára v cestnej cyklistike 2017.
Pri strate pretekára na hlavný peletón 5 minút a viac, bude cyklista odvolaný
z trate a bude klasiﬁkovaný ako nedokončil.

Ceny:

Víťaz dostane majstrovský dres, vyhlasujú sa prví traja pretekári.
Vyhlásenie pretekov bude pred Mestským kultúrnym centrom po ukončení
pretekov, 10 minút po dojazde posledného cyklistu.
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Špeciálna akcia pre všetkých fanúšikov cyklistiky
Verejné charitatívne preteky
Sobota 24. 6. 2017
Po prvýkrát na MSR a ČR

Zaži atmosféru šampionátu na
majstrovskom okruhu spolu s legendou
slovenskej a českej cyklistiky
Jánom Svoradom
Ambasádor majstrovstiev a bývalý profesionál- Podmienka účasti: Každý s bicyklom v dobny cyklista Ján Svorada povedie pelotón cha- rom stave. Povinné nosiť prilbu.
ritatívnych pretekov pre rekreačných jazdcov.
Predpis: Preteky sa konajú podľa pravidiel
Trasa: 1 okruh – dĺžka 28 km,
cyklistiky SZC a ČSC. Všetci účastníci sa
prevýšenie 386 metrov (1 okruh)
pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie,
Žiar nad Hronom – Dérerov Mlyn – Janova Le- usporiadateľ neručí za vzniknuté škody účasthota – Kosorín – Slaská – Lutila – Žiar nad níkom, ani nimi spôsobené. Všetci účastHronom
níci musia dodržiavať ustanovenia zákona
č. 49/2014 Z.z. o premávke na pozemných koŠtart: 13:30 h. Ul. SNP 119, Žiar nad Hronom munikáciách a sú povinní rešpektovať pokyny
polície, usporiadateľov a rozhodcov. UsporiaŠtartovné je dobrovoľné - výťažok bude veno- dateľ si vyhradzuje právo nutných zmien oprovaný na rozvoj detského oddelenia žiarskej Ne- ti rozpisu pretekov z dôvodov nepredvídaných
mocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom.
okolností.
Každý, kto dá dobrovoľné štartovné aspoň 1€,
bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny
(dres P. Sagana, VIP lístky na nedeľu a iné ceny)
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Sprievodný program
Majstrovstiev SR a ČR
Vystúpenia na pódiu pri cieľovej
rovinke na Ul. SNP
SOBOTA

24
JÚN

NEDEĽA

25
JÚN

10.00 H: ZH BAND
Obľúbené SK a CZ hity v podaní domácej skupiny.
10.30 H: CIRKUS OBROV 2
Interaktívna rozprávka pre deti na
parkovisku pred Lidlom.
13.00 H: VERONIKA RABADA
Speváčka známa zo skupín Hrdza
či Kandráčovci s novým projektom
modernej ľudovej hudby.
18.30 H: HUDBA Z MARSU
Stará známa skupina s novým albumom,
ale i osvedčenými hitmi.

10.00 H: ROCKOVANKA
Tublatanka revival.
10.30 H: VESMÍRNI HRDINOVIA
Interaktívna rozprávka pre deti na
parkovisku pred Lidlom.
12.00 H: BANDA AMERICANO
Hudba starej Ameriky v originálnom
podaní žiarskej skupiny.
13.30 H: LINA MAYER
Najnovší objav slovenskej populárnej
hudby, známej aj zo šou Tvoja tvár
znie povedome.
14.30 H: VIDIEK
„Vidiečania“ z Bratislavy s fenomenálnym Jankom Kuricom.

ŠPECIÁLNY HOSŤ PROGRAMU:

CAMPANA BATUCADA
Pestrofarebná bubenícka šou

Zmena programu vyhradená.
Uvedené časy sú len orientačné.
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DETSKÝ PROGRAM
- V sobotu a v nedeľu od 13.00 do 16.00 hodiny budú
deti zabávať veľkí choduliari s veľkým bicyklom v slovenskom drese.
- Nafukovacie atrakcie pre deti, na parkovisku pred
Lidlom: mega nafukovacia atrakcia s 12 metrov vysokou šmýkačkou, rodeo býk, nafukovacia atrakcia morský svet s rôznymi zvieratkami a šmýkačkou
FAN ZÓNY
1. FAN ZÓNA – ŽIAR NAD HRONOM
PARKOVISKO LIDL
- Sprievodný hudobný program.
- Nafukovacie atrakcie pre deti.
- Veľkoplošné obrazovky.
- Občerstvenie.
- Cyklovozík spoločnosti Hansgrohe. Záujemcovia si
budú môcť vyskúšať jazdu na cyklistickom trenažéri
z jednej horskej Etapy na Tour de France. Časy, za ktoré návštevníci prejdú 250 m úsek z jednej horskej etapy
na Tour de France na bicykli Specialized, sa na konci
každého dňa vyhodnotia. Traja najrýchlejší muži a tri
najrýchlejšie ženy získajú hodnotné ceny, napr. ručné
sprchy spoločnosti Hansgrohe alebo slovenský národný dres BORA-hansgrohe.
2. FAN ZÓNA PRI „TANKU“ MEDZI OBCAMI JANOVA
LEHOTA A KOSORÍN - VEĽKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY
- Občerstvenie
- Informácie pre fanúšikov

Parkovanie v Žiari nad
Hronom počas majstrovstiev
ŠTVRTOK A PIATOK (22. a 23.6.)
- Vyhradené parkoviská v meste Žiar nad Hronom
- Parkovisko Tesco
- Lúka pod Obchodným domom Prior, sídlisko Pod vŕšky
SOBOTA A NEDEĽA (24. a 25.6.)
- Vyhradené parkoviská v meste Žiar nad Hronom
- Parkovisko Kauﬂand, Tesco, OD Prior
- Zelená plocha pod Obchodným domom Prior,
na sídlisku Pod vŕšky
- I/50 SNP od križovatky Ulice A. Dubčeka
Vieska, parkovanie obojstranne
- I/65 od križovatky Ladomerská Vieska smer Žarnovica
(Priemyselná ulica), parkovanie obojstranne
- Partizánska cesta od mimoúrovňovej križovatky R2 do
Žiaru nad Hronom križovatka s Ul. SNP, parkovanie
jednosmerné so smerom výjazdu do Žiaru nad Hronom,
cez Ul. SNP do Ladomerskej Viesky
- Cesta do areálu priemyselného parku popri železničnej
stanici, parkovanie jednosmerné v smere od Ul. SNP
- Cesta k ŽSR od Ul. SNP, parkovisko ŽSR, parkovanie
obojsmerné

UPOZORNENIA - nedeľa 25. 6:
Ak zaparkujete pred začiatkom pretekov na niektorom z parkovísk v blízkosti centra pretekov na
Ulici SNP, z parkoviska sa autom dostanete len po
ukončení pretekov po 16.00 hodine, pretože Ulica
SNP bude neprejazdná. Z parkoviska pri OD Prior
a Kauﬂand sa bude možné dostať dočasne otvorenou a spojazdnenou prípojkou na cestu na Ulici
Pod Donátom.
Upozorňujeme návštevníkov, ktorí chcú stihnúť
štart cestných pretekov U23 a mužov ELITE v nedeľu 25.6. o 10.00 hodine, aby, pre istotu, prichádzali do mesta už hodinu pred štartom. Treba počítať so zápchami a kolónami vozidiel.

Prepravu do mesta zabezpečia autobusy kyvadlovej
dopravy.
Trasy na parkoviská v meste budú značené farebnými
a dobre viditeľnými značkami. Pri každom parkovisku
bude k dispozícii usporiadateľská služba, ktorá návštevníkov usmerní. Po naplnení kapacity bude parkovisko uzavreté a návštevníci presmerovaní na najbližšie
voľné.

P
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Majstrovstvá SR a ČR
v cestnej cyklistike 2017
Žiar nad Hronom / 22. 6. – 25. 6. 2017
Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Mediálni partneri:

Award partner:

Partneri:

Organizátori:

Partnerské organizácie:

Partnerské obce:

Hlavný organizátor pretekov:
OZ Cyklistika 2017
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)
www.cyklistika2017.sk
nájdete nás aj na facebooku

Milan Veselý
riaditeľ pretekov
e-mail riaditel@cyklistika2017.sk

Peter Doležal
technický riaditeľ pretekov
e-mail info@cyklistika2017.sk
telefón +421 904 621 193

Martin Baláž
komunikácia a médiá
e-mail media@cyklistika2017.sk
telefón +421 918 622 933

