
PROPOZÍCIE 

333 EXTREME 

KEĎ SI MYSLÍŠ, ŽE UŽ NEMÔŽEŠ, MÔŽEŠ EŠTE TRIKRÁT TOĽKO! 

 

 Všetkých nadšencov horskej cyklistiky (MTB), ktorí sú odhodlaní na hraniciach svojich možností 

zabojovať s krásnou prírodou Spiša pozývame 21. - 23. 7. 2022 do Spišskej Novej Vsi na 10. ročník 

extrémnych nonstop MTB pretekov.  

Miesto štartu  
hlavné trate: Spišská Nová Ves, Športová Hala, Za Hornádom  898/15, (48.937894, 20.564220) 
 
Časový limit 333 km trate: 33 hodín. 

Kategórie:   
333 km, muži od 18 do  39 rokov vrátane 
           muži 40 a viac 

        ženy 18 a viac 
222 km, muži od 18 do  39 rokov vrátane 
           muži 40 a viac 

        ženy 18 a viac 
 111 km, muži od 18 do  39 rokov vrátane 
           muži 40 a viac 

        ženy 18 a viac 
 
 66 km, 66 km e-bike bez obmedzenia veku 
 rodinná trať – podmienka – aspoň jedno dieťa do 10 rokov 
(pre účastníkov mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu). 
  
Prezentácia: 21.7.2022 (štvrtok) od 19.00 do 20.30 hod (333 a 222) 
                      22.7.2022 (piatok) od 6:45 do 7:45 hod. (333 a 222)a  od 17:00 do 20:00 hod (111 a 66) 
                      23.7.2022 (sobota) od 7:00 do 7:45 hod. (111 a 66),  
                      23.7.2022  (sobota) od 12:30 do 13.45 hod.(rodinná)  
 
ŠTART KATEGÓRIÍ : 333 km a 222 km:         piatok  22. 7. 2022 o 8:00 hod.  
                                    111 km:                          sobota 23. 7. 2022 o 8:00 hod.  
                                    66 km, 66 km e-bike:   sobota 23. 7. 2022 o 8:00 hod.  
                                    11 km rodinná trať:     sobota 23. 7. 2022 o 14:00 hod.  
 
Slávnostné vyhodnotenie všetkých kategórií a tombola: sobota 23.7.2022 o 17:00 hod. (Športová 
hala) 
 
Poistenie: je v cene účastníckeho poplatku.  
 
Kontakty a informácie: 
www.333extreme.sk / www.vraji.sk 

http://www.vraji.sk/


info@333extreme.sk   
CVČ +421 905 942 930 
 
Spišských 333 EXTREME sú preteky bez podpory určené cyklistom odhodlaným zabojovať na bicykli s 
prírodou Spiša. Sú obrovskou výzvou, pri ktorej otestujete sami seba, zabojujete so svojím ja na 
extrémne náročných tratiach. Nezáleží na poradí v cieli, nezáleží na cenách. Víťazstvom bude 
absolvovanie tohto krásneho extrémneho podujatia po vybraných existujúcich cyklotrasách Spiša. Je 
to akcia nielen na otestovanie cyklistického umenia, ale aj športová i spoločenská udalosť na podporu 
a propagáciu Spiša, zaujímavého cykloturistického regiónu pre všetkých, ktorí radi aktívne trávia svoj 
voľný čas.EXTREME 


