
                                                                                

 

P R O P O Z Í C I E 

1\   PREDSTAVENIE  „6h- SLOVAKIA RING Cycling Race“ 

SLOVAKIA RING AGENCY organizuje vytrvalostné cyklistické podujatie jednotlivcov a družstiev v spolupráci so 
spoločnosťou OZ VRCHY SK a s podporou Slovenského zväzu cyklistiky /SZC/.  Toto cyklistické podujatie sa nazýva 
: „6h SLOVAKIA RING Cycling Race“. 

Preteky sa konajú vo štvrtok 25. júna 2020 so začiatkom o 10:00 hod  do 16:00 hod. Cieľom pretekov je zvládnuť 
čo najviac okruhov na 5 922 m dlhom pretekárskom okruhu SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni v priebehu 
6hodín. 

Účasť na podujatí „6h SLOVAKIA RING Cycling Race“ predpokladá, že každý člen tímu súhlasí so všetkými 
podmienkami pravidiel podujatia. Prijatím týchto pravidiel sa všetci účastníci zriekajú akýchkoľvek nárokov 
požadovaných od SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.. v prípade vzniku škody, alebo nehody. 

2\   ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

Podujatie „6h SLOVAKIA RING Cycling Race“ je určené jednotlivcom, ako aj 2,4. – členným tímom, mužov, žien 
a mix tímov, 50/50. 

Je prístupné slovenským i zahraničným občanom, ktorí v roku konania podujatia majú aspoň 18 rokov. Účastníci, 
ktorí majú 18 rokov medzi 25. júnom 2020 a 31. decembrom 2020 sa budú musieť preukázať potvrdeným 
súhlasom rodičov. 

Súťažiaci sú povinní počínať si tak, aby pri ich účasti na pretekoch nedošlo ku škode na zdraví, majetku, prírode či 
životnom prostredí a správať sa ohľaduplne k ostatným súťažiacim. Súťažiaci plne zodpovedajú za škody nimi 
spôsobené. Súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné škody na zdraví, majetku organizátor 
nezodpovedá. 

3\   VYBAVENIE 

Súťažiaci môžu používať vybavenie podľa svojho výberu: 
- Cestné bicykle 
- Bicykle spĺňajúce pravidlá www.uci.ch pre daný typ  cestného preteku 
 
Povolené nie sú: 
- Ležadlové bicykle, časovkové bicykle, bicykle s jedným prevodom/fixed gear/, 
ohybné/skladacie bicykle /od firiem Brompton, Dahon curve.../, bicykle na ručný pohon /handbike/, 
tandemy a bicykle vyrobené na zákazku , e-bicykle. 
-  

Bicykle musia spĺňať nasledujúce bezpečnostné normy: zátky do koncoviek riadidiel , žiadna časť nesmie 
vyčnievať. Predĺžené koncovky riadidiel nie sú povolené. 

 

4\   REGISTRAČNÉ PODMIENKY 

Všeobecné podmienky 

- Online registrácia začína 1. júna 2020 a je otvorená do 21. júna 2020 23:59, prípadne naplnení 
počtu účastníkov. 
- Registrácia po uzatvorení online prihlasovania je výlučne na rozhodnutí organizátora  

- Registrovať sa je potrebné ako tím. Individuálna registrácia je možná len pre kategóriu  
               jednotlivcov. 
- Registrovať sa doporučujeme pred začiatkom podujatia online. 

http://www.uci.ch/


                                                                                

- Registrácia má záväzný charakter /registračné poplatky sa nebudú vracať. 
- Každý tím musí menovať svojho zástupcu. Tento človek by mal byť jedinou kontaktnou osobou  
                v styku s organizátorom. 
- Zástupca tímu je zodpovedný za svoj tím, ktorý bude identifikovaný na základe svojho názvu  
                /cyklistický klub, sponzor, ..../ a organizátorovi poskytne svoj telefonický a e-mailový kontakt. 
- Registrácia sa nepovažuje za platnú, kým ju neschváli organizátor. 
- Mená členov tímu je možné dodať najneskôr do 21. júna 2020 23:59. 
- Prijatie, alebo odmietnutie prihlášky spadá do kompetencie organizátora. 

 
Registrácia online 
Registračný formulár je k dispozícii na stránke: http://24hod.sportsoft.cz/main.aspx?e=89&lng=cz 
Musí obsahovať: 

- Správne vyplnený online registračný formulár 
- Elektronicky prevedenú platbu zodpovedajúcu sume registračného poplatku 
- Pozor!!! Maximálny limit účastníkov je 200 pretekárov na okruhu, po naplnení bude registrácia 
ukončená, rozhodujúci bude termín úhrady štartovného.  
- Organizátor si vyhradzuje právo zmeny. 
 

Štartovné 

Jednotlivci - 20 EUR s DPH 

Dvojice -      30 EUR s DPH 

Štvorice -     55 EUR s DPH 

 

Štartovné prosíme uhradiť na IBAN: SK87 0200 0000 0036 8607 3653.  

Presné inštrukcie k platbe dostanete počas registrácie na vyššie uvedenej stránke. 

Záverečná fáza registrácie na mieste 

Záverečná fáza registrácie bude vykonaná vo VIP miestnosti okruhu SLOVAKIA RING. 

Všetci súťažiaci musia podpísať štartovú listinu. 

 
5\   Hygienické a bezpečnostné predpisy 

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci cyklomaratónu na 

Slovakia Ringu povinný dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.  

V celom areáli okruhu SLOVAKIA RING platia prísne hygienické a preventívne opatrenia. Na viacerých kontaktných 

miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci 

zamestnanci sú vybavení ochrannými prostriedkami. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných 

bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho 

ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby 

prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu.  

 

Exkluzívny prístup na pretekársky okruh SLOVAKIA RING 

- Oficiálny systém bezpečnostných kamier na okruhu SLOVAKIA RING 
 

Systém merania času 

- Mikročipy 

http://24hod.sportsoft.cz/main.aspx?e=89&lng=cz


                                                                                

- Štartovacie čísla upevniteľné na dresoch vľavo 
- Informácie o priebežnom poradí v skutočnom čase on line  na www stránke časomiery, na 
okruhu bude postavená LED obrazovka, na ktorom budú informácie o priebežnom poradí každého 
pretekára 
- Diplom pre každý tím s menami účastníkov k dispozícii po pretekoch 

 
Dozor, organizácia a bezpečnosť 

- Usporiadatelia a traťoví komisári /personál SLOVAKIA RING, SZC/ 
- Oficiálni rozhodcovia SZC /statickí i motorizovaní/ 
- Organizácia a logistika SLOVAKIA RING 
- Zdravotnícky personál 
 

6\   UMIESTNENIE 

Typ umiestnení 

Celkové umiestnenie ako aj poradie v jednotlivých kategóriách /pri minimálnom počte troch tímov na kategóriu/ 
sa určí na základe najdlhšej odjazdenej vzdialenosti. Všetky rebríčky budú zverejnené na konci pretekov, aby sa 
každý účastník súťaže dozvedel svoj výkon. Ak by došlo k predčasnému ukončeniu pretekov, umiestnenie sa určí 
na základe všetkých predchádzajúcich meraní od začiatku pretekov až do 30 minút pred okamihom, keď bolo 
vykonané rozhodnutie preteky ukončiť. 

Ocenenia 

Víťazi celkového poradia a rebríčkov v jednotlivých kategóriách budú odmenení. Finančná hotovosť nebude 
súčasťou ocenenia, keďže taký postup by nezodpovedal myšlienkam športového správania a spoločenskému 
duchu podujatia. 

7\    REGISTRÁCIA A ZRUŠENIE ÚČASTI 

V prípade, že sa tím nedostaví na štart pretekov /s výnimkou zásahu vyššej moci: písomná žiadosť, 
zdokumentované dôkazy a schválenie organizátora/, registračné poplatky si ponechá organizátor na pokrytie 
vzniknutých výdavkov. V prípade, že by podujatie zrušil organizátor /vyššia moc/, registračné poplatky sa vracajú. 

8\    REGISTRÁCIA 

Registrácia sa bude konať vo VIP miestnosti okruhu SLOVAKIA RING v  štvrtok od 08:00 hod do 09:30 hod. 
Účastníkom doporučujeme sa registrovať vopred. 

Na  registrácii  tím dostane štartovacie čísla upevniteľné na dresoch, mikročipy. Ak by tím nevrátil všetky 
mikročipy, organizátor si vyhradzuje právo na finančnú náhradu v cene mikročipu 60 €. Čipy je povinný vrátiť 
pretekár po ukončení športovania do vozu časomiery alebo do Race office. 

9\    INŠTRUKTÁŽ 

Kvôli zaisteniu hladkého chodu pretekov a bezpečnosti na pretekárskej dráhe sa bude konať inštruktáž priamo na 
mieste. Tá je povinná pre zástupcov všetkých tímov a prebehne vo štvrtok 25.06.2020 o 09:30 hod na boxovej 
uličke. 

10\   BEZPEČNOSŤ, ASISTENCIA A PRVÁ POMOC 

Priamo na mieste budú k dispozícii pracovníci prvej pomoci a zdravotnícky personál. Ich koordináciu zabezpečuje 
atestovaná organizácia. Počas pretekov budú zapnuté i oficiálne bezpečnostné kamery okruhu SLOVAKIA RING. 

11\    UBYTOVANIE, PARKOVANIE 



                                                                                

Pre účastníkov pretekov je možnosť ubytovanie v našom Hoteli RING s 25% zľavou. Viac informácií 
o možnostiach ubytovania v Hoteli RING je pre Vás k dispozícii na www.hotelring.sk.  

Vozidlá súťažiacich budú zaparkované na hlavnom parkovisku, ktoré viditeľne označí organizátor. Parkovanie na 
tejto ploche je zdarma. Do priestorov okruhu nemajú povolený vstup žiadne motorové vozidlá s výnimkou 
organizátorov a bezpečnostnej služby. 

12\   STRAVOVANIE 

V snahe pomôcť tímom s organizáciou bude priamo na mieste zabezpečené stravovanie v RING restaurant, 
možnosť zakúpiť  menu- 5,50,- pri prezentácii. 

13\   BOXY 

Organizátor pretekov dáva k dispozícii na prenájom 16 boxov, len každý párny box. kde sa súťažiaci môžu pripraviť 
pred vstupom na pretekársku dráhu.  

Box bude rezervovaný len po zaplatení poplatku! 

Reklamu tímu na poďakovanie sponzorom /transparent.../, je možné umiestniť v priestore prenajatého boxu  tak, 
aby nespôsobila žiadnu škodu priestorov konania. Kontakt na prenájom boxov: hrobarek@slovakiaring.sk. 

14\   POISTENIE 

Účastníkom dôrazne odporúčame skontrolovať si vlastnú poistnú ochranu pred začiatkom podujatia. 

15\    MIESTO KONANIA 

Kvôli zabezpečeniu úspešnosti podujatia žiadame všetkých účastníkov aby sa správali k miestu konania úctivo 
a udržiavali ho v čistote počas pretekov i pred svojim odchodom. Preto majú jazdci zakázané odhadzovať na trati 
odpadky, možnosť odhodenia len počas a v mieste bufetu. Účastníkovi, ktorý tento zákaz poruší, bude uložená 
sankcia od 10 €. Sme presvedčení, že to spolu zvládneme! 

16\   PRÁVA NA ŠÍRENIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV 

Každý účastník pri svojej registrácii na podujatie dáva SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.. výslovné povolenie používať 
obrazové záznamy z podujatia, na ktorých sa daný účastník môže objaviť a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek 
typu materiálu. Každý účastník si je taktiež vedomý a dáva súhlas, aby získané údaje boli uschované elektronicky. 
Informácie týkajúce sa jednotlivých účastníkov je však možné upravovať. 

17\   KRÁDEŽ A POŠKODENIE 

Organizátor neprijíma zodpovednosť za akékoľvek prípady krádeží, alebo poškodenia, ku ktorým dôjde pred 
pretekmi, počas nich, alebo po ich ukončení. Každý súťažiaci nesie plnú zodpovednosť za vybavenie, ktoré si so 
sebou prinesie na dráhu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelring.sk/
mailto:hrobarek@slovakiaring.sk


                                                                                

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ 

 

1\    BEZPEČNOSŤ 

Dráha 

Súťažiaci si dráhu môžu prehliadnuť v stredu ráno medzi 8:00 hod a 09:30 hod. Prehliadka dráhy je možná len na 
bicykli. Do priestorov dráhy majú zakázaný vstup všetky motorové vozidlá s výnimkou organizátorov 
a zdravotníckeho personálu, a to pred pretekmi, počas nich i po ich skončení. 

Prilba a odev 

Jazdec musí mať počas jazdy povinne na hlave prilbu /normy EÚ/. Prilba musí byť upevnená po celú dobu trvania 
etapy, ako aj počas prehliadky pretekárskej dráhy. Jazdec počas predávania štafety musí mať prilbu na hlave pred 
začiatkom svojej etapy a smie si ju sňať až po opustení pit lane. Jazdci nerešpektujúci tieto pravidlá budú okamžite 
diskvalifikovaní. 

Štartovacie číslo na drese 

Každý jazdec musí mať na svojom drese upevnené štartovacie číslo. Číslo musí byť viditeľne umiestnené na ľavej 
strane chrbta. Jazdca, ktorý nespĺňa toto pravidlo, majú organizátori právo dočasne zastaviť. 

Penalizácie 

Tímu, ktorý nespĺňa pravidlá, môžu byť udelené časové  penalizácie až do výšky diskvalifikácie. 

Občerstvenie pretekárov 

Občerstvenie pretekárov je možné vykonať v oblasti pit  lane, mimo okruhu. Pre pretekárov v kategórii 
„jednotlivci“ bude možnosť podávať bufet v priebehu tretej a piatej hodiny preteku vo vyznačenom priestore na 
pravej strane  cieľovej rovine. Pri prechádzaní trate dodržiavať pokyny rozhodcu.  Začiatok a koniec bude 
oznámený zvukovým signálom. 

Opravy 

Na trati je zakázaná asistencia tretej strany. Opravy sú povolené za podmienky, že nebudú prekážať na trati ani 
v oblasti predávania štafety. V prípade mechanického problému, alebo defektu si jazdec môže opravu vykonať 
sám, alebo mu pomoc môže poskytnúť iný jazdec mimo trate. 

Nehody počas pretekov a pády z bicykla 

Ak k mechanickým problémom, alebo defektom dôjde mimo oblasti predávania štafety a ak si ich jazdec nedokáže 
opraviť priamo na mieste, jazdec je povinný dokončiť kolo /v správnom smere/ predtým, než odíde do boxov. Po 
páde, ktorý si vyžaduje asistenciu zo strany zdravotníckeho personálu, má vedúci zdravotník právo zakázať jazdcovi 
pokračovať v pretekoch z bezpečnostných dôvodov. 

Odstúpenie z pretekov na trati 

V prípade odstúpenia pretekára z pretekov počas nedokončeného okruhu, organizátor pripočíta tímu čas podľa 
posledného odjazdeného okruhu plus 30% časovej penalizácie. 

2\    ŠTAFETY A KONIEC PRETEKOV 

Predávanie štafety je obmedzené výlučne na oblasť na to určenú. Jazdec čakajúci na svoju štafetu je jedinou 
osobou, ktorá má povolený vstup do oblasti na predávanie štafety. Tím nerešpektujúci toto pravidlo bude 
penalizovaný. Súťažná taktika a organizácia predávania štafiet nie sú určené a záležia len na rozhodnutí 
konkrétneho tímu. Z dôvodu všeobecnej bezpečnosti je najvyššia povolená rýchlosť v oblasti na predávanie 
štafety 20 km/h. Posledných 5 kôl oznámi rozhodcovský zbor. Vjazd do posledného kola bude oznámený 



                                                                                

zvonením. Sprievodné vozidlo /automobil alebo motocykel/ sa zaradí za posledného jazdca a dohliadne na to, aby 
všetci súťažiaci opustili dráhu. 

3\    KONTROLNÉ STANOVIŠTIA 

Počas pretekov budú pripravené kontrolné stanovištia, ktorých zmyslom je zabezpečiť dodržiavanie pravidiel 
a bezpečnosť. Kontroly vykonávajú traťoví komisári a rozhodcovia pretekov /stabilní alebo motorizovaní/. 
V prípade podvádzania môže byť uložená penalizácia až do výšky diskvalifikácie tímu. 

4\    NÁROKY A SŤAŽNOSTI 

 Je v právomoci rozhodcov udeľovať penalizácie za podvádzanie, ktoré môže mať vplyv na celkové poradie. Taktiež 
majú na starosti zabezpečiť, aby sa všetci správali športovo. Aj nešportové správanie povedie k penalizáciám, a to 
v závislosti od závažnosti vzniknutého rizika, ktoré previnilec spôsobil. 

5\    ÚPRAVA PRAVIDIEL 

Organizátor má právo vydať rozhodnutie, alebo rozsúdiť akúkoľvek situáciu, ktorá nie je zmieňovaná v týchto 
pravidlách. Organizátor môže taktiež vykonať nevyhnutné zmeny pravidiel a tieto zmeny nadobúdajú okamžitú 
účinnosť. 

6\    SÚHLAS S PRAVIDLAMI 

Tieto pravidlá sú k dispozícii na stiahnutie na stránke www.slovakiaring.sk a budú zverejnené na prezentácii v deň 
pretekov. Účasť v pretekoch predpokladá, že každý súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich 
rešpektovať. 

V Orechovej Potôni, dňa 29. 05. 2020. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Ing.    Ján Žilovec 

Technický riaditeľ pretekov 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 
 

http://www.slovakiaring.sk/

