
Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice 

  
SÚŤAŽNÝ PORIADOK 1.MLÁDEŽNÍCKEJ MTB TOUR 2014 

I. Všeobecné ustanovenia  

Článok 1  
Tento súťažný poriadok upravuje pravidlá účasti a usporiadania jednotlivých kôl 1.Mládežníckej 
MTB TOUR (1.MMT). Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice poveruje organizáciou 
jednotlivých kôl realizátora (kluby, organizácie...) Tento má štatút organizačno-technického 
realizátora (OTR).  

Tento Súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov (OTR, rozhodcov, 
pretekárov, trénerov atď.).  

Na súťaž môže byť použitý len taký bicykel, ktorý spĺňa technické a bezpečnostné požiadavky. 
Cyklistická prilba každého pretekára je povinná a každý účastník musí mať .  

Článok 2  
2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia 1.MMT 2014.  
2.2 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa 

organizovania športových podujatí.  
2.3 Doporučuje sa, aby sa OTR poistil proti zodpovednosti voči tretím osobám.  
2.4 OTR môže povoliť, ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny, postaviť komerčné stánky v 

blízkosti štartu a cieľa. OTR má právo rozhodnúť o umiestnení stánku na vyhradených 
miestach.  

Článok 3  
3.1 OTR má povinnosť vypracovať návrh rozpisu pretekov. Tento návrh zašle na kphc@kphc.sk 

najmenej 14 dní pred konaným pretekom.  
3.2 KPHC TR zabezpečí zverejnenie rozpisu na oficiálnej webstránke 1.MMT 14 dní pred jeho 
konaním.  
3.3 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť rozpis aj na iných webových stránkach, alebo 

rozoslať jednotlivým klubom.  
Článok 4  

4.1 Rozhodcovský zbor na preteky 1.MMT 2014 deleguje KPHC TR.  
 

     Článok 5 
5.1 Neuskutočnenie pretekov zaradených do kalendára 1.MMT 2014 musí OTR oznámiť  
    na vlastné náklady najneskôr 7 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením  
    na adresy podľa článku 3.1. a všetkým zložkám, ktoré boli oslovené podľa článku 3.3.  
5.2 Podľa článku 5.1. sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta preteku.  

 
Článok 6  

6.1 KPHC prispieva v rámci svojich možností na technické zabezpečenie 1.MMT 2014. Ďalšie 
prostriedky na organizovanie si OTR zabezpečujú vlastnou aktivitou.  

6.2 Pri pretekoch SP sa určuje výška štartovného 1,-€ na každé kolo. 
6.3 Vyššie štartovné nemôže OTR vyžadovať.  
6.4 Pretekov 1.MMT sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto spĺňa vekové obmedzenie jednotlivých 

kategórií. 
6.5 Pretekári môžu v pretekoch štartovať len so súhlasom zákonného zástupcu na predpísanom 

tlačive, ktoré je zverejnené na oficiálnej stránke 1.MMT a musia byť poistení. 
6.6 Pretekári sú povinní prihlásiť sa pred pretekmi v kancelárii pretekov v súlade s rozpisom 

pretekov. Pretekár, ktorý úmyselne poškodí štartové číslo môže byť vylúčený z pretekov.  



6.7 Pre urýchlenie registrácie je možné poslať prihlášky vopred, najneskôr 1.deň pred 
dňom konania pretekov mailom na adresu kphc@kphc.sk. V prihláške je potrebné 
uviesť meno a priezvisko pretekára, klub alebo bydlisko, dátum narodenia a 
kategóriu.  

6.8 V priebehu sezóny pretekár nesmie meniť kategóriu.  
6.9 OTR je povinný zabezpečiť vyznačenie trate tak, aby bola k dispozícii pre 

pretekárov najneskôr 2 hodiny pred štartom prvej kategórie.  
 

Článok 7 
7.1 1.Mládežnícka MTB TOUR je v roku 2014 vypísaná pre nasledovné kategórie:  

A. Mikro chlapci (2007 a mladší) Ab. Mikro dievčatá (2007 a mladšie) -  
B. Mini chlapci (2004 až 2006) Bb. Mini dievčatá (2004 až 2006) -      
C. Mladší žiaci (2002 a 2003) Cb. Mladšie žiačky (2002 a 2003) -      
D. Starší žiaci (2000 a 2001) Db. Staršie žiačky (2000 a 2001) -        
E. Kadet (1998 a 1999) Eb. Kadetky (1998 a 1999) -                       
 
7.2 Počas pretekov je trať pre ostatné kategórie uzatvorená. Porušenie tohto predpisu sa 

trestá podľa predpisov diskvalifikáciou.  
7.3 Bodovanie 1.MMT 2014:  

A/ do celkového hodnotenia budú pretekárom zarátané všetky výsledky podľa počtu 
dosiahnutých bodov zo všetkých absolvovaných kôl  
B/ v pretekoch 1.MMT 2014 sa prideľujú body podľa nasledovného kľúča: počet pretekárov, 
ktorí odštartujú v danej kategórii predstavuje počet bodov víťaza, ďalší dostanú vždy o jeden 
bod menej, bodujú len pretekári, ktorí preteky dokončia. Za umiestnenie na prvých desiatich 
miestach pretekári získavajú bonifikáciu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod.  
C/ Pri rovnosti bodov rozhodujú v celkovom poradí:  

1/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu 1.MMT  
2/ lepšie umiestnenie vo finále 1.MMT  
3/ nižší vek pretekára  

Článok 8  

8.1 OTR 1.Mládežníckej MTB TOUR 2014 môže zabezpečiť vecné ceny najmenej pre prvých 
troch pretekárov v každej kategórii. 

8.2 Na stupni víťazov budú vyhodnotení len prví traja pretekári/ky. Ak je viac ocenených, ceny im 
budú odovzdané v kancelárii pretekov.  

8.6 Prvých troch pretekárov v jednotlivých kategóriách, v každom kole, oceňuje KPHC 
medailami a diplomami. 

8.7 Prví traja pretekári v konečnom poradí 1.MMT 2014 v jednotlivých kategóriách budú 
odmenení pohármi a celkoví víťazi aj dresmi alebo tričkami 1.MMT 2014 po skončení 
finálového preteku 1.MMT 2014.  

 
Článok 9  

Časový rozpis pretekov: 
 

8:00 – 9:30 registrácia pretekárov všetkých kategórií  
 

10:00 štart kategórie Mikro samostatne chlapci a dievčatá 
  10:15 štart kategórie Mini samostatne chlapci a dievčatá 

10:30 štart kategórií Mladší žiaci a žiačky  
11:15 štart kategórií Starší žiaci a žiačky  
12:30 štart kategórií Kadet a Kadetky  
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II. Záverečné ustanovenia  

Článok 10  

10.1 Výklad ustanovení tohto Súťažného poriadku prináleží výlučne KPHC TR.  
10.2 Tento Súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov horských bicyklov v 

seriáli 1.Mládežníckej MTB TOUR pre rok 2014.  
10.3 Pripomienky a návrhy zmien súťažného poriadku pre rok 2014 zasielajú kluby aj jednotlivci 

e-mailom na kphc@kphc.sk najneskôr do 14.5.2014.  

V Turčianskych Tepliciach dňa 5.5.2014  
Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice  

    


