
Zažite jedinečnú atmosféru cyklistických pretekov! 
 

Propozície rodinnej trate 

23. 7. 2022 
 
 
PREZENTÁCIA 
 
Miesto:   Športová hala, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves  
   (48.937894, 20.564220) 
Čas:    23. 7. 2022 v čase od 12:30 - 13:45 hod. 
Štartovné:   neplatí sa 
Poistenie:   nezabezpečuje organizátor 
Hlavný rozhodca:  Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
Materiálno-technické a personálne zabezpečenie:  
   Centrum voľného času Adam, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
   Mesto Spišská Nová Ves  
   OOCR Slovenský raj & Spiš  
 
ŠTART A TRAŤ 
 
Miesto štartu:  Športová hala (policajný sprievod od štartu po BMZ) 
Čas:    hromadný štart o 14:00 hod. 
Trasa:    Štart pri športovej hale – Zimná ul. – Reduta – kruhový objazd na  
   Markušovskej ulici – Madaras – Sadová ulica okolo BMZ – potok  
   Labanec – vľavo zvážnicou okolo kopca Šulerloch – rozhľadňa –  
   napojenie na zelenú cyklotrasu nad zjazdovkou Rittenberg – Pieskovec 
   – cieľ pri B-Nove (Sadová ul.)  
Dĺžka trate:   cca 11 km 
Prevýšenie:   cca 250 m 
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
 
Prihlásiť sa môže: 

 jeden rodič + jedno dieťa do 10 rokov 

 dvaja rodičia + jedno dieťa do 10 rokov 

 dvaja rodičia + dve deti (mladšie z nich nie staršie ako 10 rokov 

 dvaja rodičia + tri deti (najmladšie nie staršie ako 10 rokov) 
(za 10 ročné dieťa sa považuje dieťa narodené v roku 2012 a mladšie) 

Každý cyklista musí mať predpísanú výbavu a výstroj (bicykel, prilba) 
Rodina sa musí držať pohromade, prejsť kontrolami na trati (3 kontroly) a prísť spolu do cieľa 
 
BEZPEČNOSŤ 
 
Dospelí sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť, za dieťa zodpovedá jeho rodič.  
Rodina je povinná zhodnotiť aktuálny zdravotný stav každého člena.  



Účastníci sú povinní dodržiavať aktuálne platné bezpečnostné opatrenia pre organizáciu 
verejných podujatí súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia Covid -19.  
Zdravotná služba: Podujatie bude zabezpečené zdravotnou službou. 
 
CENY 
 
Každá rodina dostane batoh s užitočnými cyklistickými potrebami a deti sladkosť. 
Samostatne budú vyhodnotené a ocenené prvé tri najrýchlejšie rodiny v cieli.  
 
VYHODNOTENIE  
 
Cenu dostane každá rodina v cieli. Vyhodnotenie najrýchlejších rodín bude v rámci 
slávnostného vyhodnotenia o 17:00 hod.  
 
SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Na podujatí budú zhotovované audiovizuálne materiály, ktoré môžu byť použité na 
propagáciu organizátorov na webovom sídle a sociálnych sieťach. 
Každý účastník dáva organizátorovi súhlas v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien, ako aj o zmene a doplnení niektorých 
zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov so spracovaním osobných údajov pre podujatie 333 EXTREME. 
 
DISKVALIFIKÁCIA  
 

 za nedodržanie bezpečnostných pravidiel 

 za nedostatočnú výbavu pretekára 

 za bezohľadnú jazdu ohrozujúcu bezpečnosť a zdravie ostatných pretekárov 

 vynechanie kontroly 
 

 
 

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa! 
 


