
2. Detské cyklopreteky Podolínec – propozície 

 
Organizátor a usporiadateľ: 
Mesto Podolínec, Cyklistický krúžok Podolínec, o.z. 
Dátum konania súťaže 
8.júna 2019 /sobota/ 
Miesto štartu a cieľa 
Podolínec, križovatka ulíc Letná a Baštová 
Mapka tratí 

 
 
Trate 
Dĺžka a náročnosť trate je rozdelená podľa kategórií:  
Baby – časť okruhu A – cca 150m 
Mikro dievčatá -  2x okruh A, Mikro chlapci – 3x okruh A 
Mili dievčatá -  2x okruh B, Mili chlapci – 3x okruh B 
Mini dievčatá -  3x okruh B, Mini chlapci – 4x okruh B 
Mladšie žiačky -  2x okruh C, Mladší žiaci – 3x okruh C 
Staršie žiačky -  3x okruh C, Starší žiaci – 4x okruh C 
Súťaž bude prebiehať na trávnatých plochách a spevnených cestách ulíc Letná, Baštová, J.Smreka 
a Družstevná. 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate. 



Čas štartu 
Kategória Baby štart 09.30 hod. následne ostatné kategórie až po starších žiakov. 
 
Miesto a čas prezentácie: areál Mestskej knižnice, vchod za zadnej strany z ulice Letnej. 
08.júna.  8.00h – 9.30h 
 
Registrácia 
1. Cez email preteky.podolinec@gmail.com , do stredy 05.06.2019,  kde je potrebné vyplniť 
nasledovné údaje: 
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 
Bydlisko a dátum narodenia zákonného zástupcu: 
Telefón: 
 
Meno a priezvisko dieťaťa: 
Dátum narodenia dieťaťa: 
Kategória: 
Pohlavie: 
Škola: 
 
Po registrácii Vám spätne zašleme prázdny formulár so súhlasom o spracovaní osobných údajov, 
ktorý po vyplnení, podpísaní odovzdáte na prezentácií a následne Vám bude vydané štartové 
číslo. 
Žiadame účastníkov, aby využívali registráciu cez email, aby tak urýchlili samotnú prezentáciu 
v mieste konania súťaže. 

 
2. Registrovať sa na súťaž je možné, aj v deň konania podujatia na prezentácií, kde je nutné 
prísť s dostatočným predstihom. 

Kategórie 

Baby   2015 a viac 

Mikro   2013– 2014 

Mili   2011– 2012 

Mini   2009– 2010 

Mladší Žiaci-čky   2007– 2008 

Starší Žiaci-čky   2005– 2006 

 
Štartovné 
0,- €   
 
Ceny 
Každá kategória je samostatnou súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória 
zvlášť. Vyhlasovať a oceňovať budeme 3 najlepších vo všetkých súťažných kategóriách.  
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci. 

mailto:preteky.podolinec@gmail.com


Podmienky účasti 
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, 
ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. 
Pre kategórie “Baby” je dovolené používať bicykle s pomocnými kolieskami, ale aj odrážadlá, 
trojkolky alebo kolobežky.  
Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. 
Cyklistická prilba je povinná. 
Iné 
1. Preteky sa uskutočnia za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor 

vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. 
2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zákonný zástupca zodpovedá za všetky 

škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú správaním jeho zverenca. 
3. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so 

súťažou. 
4. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj 

odrážadlá, trojkolky, kolobežky). 
5. Súťaž sa riadi týmito pravidlami. 
6. Počas celého podujatia je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom. 

Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate. 
 
Sprievodná akcia: 
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 8.6.2019 so začiatkom o 10.00 
 
Počas cyklopretekov bude prebiehať v areáloch škôlky a základnej školy Športová olympiáda, kde 
budú pripravené súťaže pre deti a rodičov. Pre všetkých zúčastnených bude pripravené 
občerstvenie, skákací hrad a tombola. 
 
 
Toto podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez týchto partnerov, ktorým čo najsrdečnejšie 
ĎAKUJEME 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


