
SLOVENSKÝ POHÁR 
MEDZINÁRODNÉ CYKLISTCKÉ PRETEKY „ CENA KRUPINY“ 

20. ročník 
25. a 26. apríla 2015 

 
 
      ROZPIS 
 
25. 4. 2015   SP - Kritérium Dudince pod záštitou                                   TECHNICKÉ  USTANOVENIA 
                     primátora Mgr. Dušana Strieborného 
26. 4. 2015   SP - Cena Krupiny pod záštitou            Prihlášky: Jaroslav Paulíny Majerský rad 57,                             
                     primátora Ing. Radoslava Vazana                96301 Krupina, mobil: 0905424532                           
                    e-mail: j.pauliny@atlas.sk 
                   termín do 21. 4. 2015 
 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
               Kancelária pretekov:  
Usporiadateľ:            Cyklistický klub Krupina z poverenia SZC         25.4.2015 MsÚ Dudince  10.30 – 12.00 hod.  
Miesto a dátum, čas: Dudince 25. 4. 2015    13.00 hod.          26.4.2015 MsÚ Krupina     7.30 – 8.30 hod.  
                                     Krupina 26. 4. 2015      9.30 hod.          Štartovné:  podľa súťažného poriadku pre rok 2015 
                                                                                                        Štartujú:  M – muži Elite, U 23, masters A a B 
                                                                                                                                         Juniori, Kadeti, Starší žiaci, Mladší žiaci 
Riaditeľ pretekov:     Jaroslav Paulíny – predseda CK Krupina         Ceny: podľa súťažného poriadku pre rok 2015 
                          víťaz Ceny Krupiny v kategórii M -  odmena 200 €. 
                                                                                     V kategórii juniorov pri účasti zahraničných                                 
                                                                                                                                  pretekárov nad 30 % ceny budú dvojnásobné.  
Tajomník pretekov:  Peter Valica                                                             Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje  
Hospodár pretekov:  Angela Paulínyová             
Vedúci trate:              František Haluz          
Zdravotná služba:     MUDr. Jozef Strelec          
Hlavný rozhodca:      určí komisia rozhodcov                                             

         
 
 
POPIS PRETEKOV             ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
25. 4. 2015  Kritérium Dudince na okruhu o dĺžke 1500 m.                       1. Preteká sa na základe platnej licencie NZC* pre rok 2015 
Okruh je ľavotočivý s jednou pravou zákrutou.                                           podľa pravidiel cestnej cyklistiky, súťažného poriadku , 
Štart  I. kategórie je 13. 00 hod. pred budovou MsÚ.                                SZC pre rok 2015, športovo technických predpisov SZC 
Porada vedúcich družstiev bude o 12.30 v budove MsÚ.                               a tohto rozpisu. 
                             2. Preteky sa konajú za každého počasia, za čiastočne  
Štartuje sa v poradí: MŽ – 6 okruhov hladká jazda             obmedzenej cestnej premávky. 
       SŽ – 12 okruhov bodovacia jazda             Kritérium sa jazdí na uzatvorenom okruhu pre dopravu. 
       K -18 okruhov bodovacia jazda         3. Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, vodiči  
       J – 24 okruhov bodovacia jazda             sprievodných vozidiel a diváci sa pretekov zúčastňujú 
       M – 30 okruhov bodovacia jazda                            na vlastnú zodpovednosť, musia dodržiavať zákon  
Bodovacia jazda: každý prejazd 2-1                                                              č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, pokyny príslušníkov 

            každý  tretí okruh 5 – 3 – 2  - 1             polície, usporiadateľov a rozhodcov. 
                cieľ 10 – 6 – 4 – 2            4. Preteky v jednotlivých kategóriách sa uskutočnia  
Poradie sa určí podľa získaných bodov, v prípade rovnosti sa                       pri minimálnom počte 10 pretekárov. 
o víťazovi rozhodne podľa pravidiel SZC. Vyhodnotenie po        5. Usporiadateľ pretekov neručí za škody pretekárov   
kategórii Kadet /MŽ, SŽ, K/ a  po skončení pretekov J,M                             a sprievodu im vzniknuté a nimi spôsobené. 
26. 4. 2015  sa uskutočnia cestné preteky na cestách 1. a 2. triedy             6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu trasy        
v okolí Krupiny na okruhu dlhom 47. km s prevýšením 400 m.             pretekov a rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
Štart bude pred budovou MsÚ Krupina nasledovne:         7. Tieto propozície boli schválené predsedom ŠTK-SZC. 
MŽ                9.30 – 21 km Krupina – Bzovík a späť.                                     . 
M                  9.35 – 141 km tri krát okruh Krupina – Babiná – 
                                              Sása – Senohrad – Bzovík – Krupina                
J                    9.40 – 94 km dvakrát okruh                                                            
K                   9. 45 47 km 1 okruh                                                                  Jaroslav Paulíny                          Milan Novosad 
SŽ                 9.50  47 km 1 okruh                                                                   riaditeľ pretekov                        predseda ŠTK-SZC 
V kategórii mužov usporiadateľ stanovuje časový limit 10 % 
času prvého pretekára pri prejazde mestom po 2. kole.  
Porada vedúcich družstiev a rozhodcov sa uskutoční o 8.45   
v budove MsÚ Krupina kde budú vydané aj označenia pre  
sprievodné autá. Vodič sa preukáže platnou licenciou SZC.    
Vyhodnotenie bude po skončení kategórie muži  o 13.30 hod.                  * NZC – Národný zväz cyklistiky  


