
 

 

b/ pretekár, ktorý má v deň štartu menej ako 10 rokov, musí mať počas celých pretekov doprovod 
osobou staršou ako 15 rokov, 

c/ pretekár je povinný štartovať v ochrannej cyklistickej prilbe, 
d/ pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady, čo potvrdzujú vyhlásením a 

podpisom v prezenčnej listine pred štartom pretekov. 
e/ pretekár je povinný dostaviť sa na štart najmenej 15 minút pred štartom, aby podpísal vyhlásenie 

v prezenčnej listine, v opačnom prípade nemusí byť pripustený na štart, 

f/ pretekár vo veku od 18 do 60 rokov je povinný pred pretekmi jednotlivcov zaplatiť štartovné 1,- € ak 
sa vopred zaregistruje na webovej stránke súťaže. Na mieste platí poplatok 3€. Na časovkách 
jednotlivcov a časovke do vrchu sa štartovné nevyberá. 

 
Článok 6. Kategórie hodnotené v súťaži 
 

a/  propag  Pr  2002 až 2004 
     kategória  skratka  rok narodenia 

b/  dorast   Do  2000 a   2001 
c/  kadet   Ka  1998 a   1999 
d/  junior   Ju  1996 a   1997 
e/  ženy   Že  1992 a staršie 
f/   elita   El  1985 až 1995 
g/  veterán A  VeA  1975 až 1984 
h/  veterán B  VeB  1965 až 1974 
i/   veterán C  VeC  1955 až 1964 
j/   veterán D  VeD  1950 až 1954 
h/   veterán E  VeE  1949 a starší 
 

Ženy štartujú s kategóriou kadet a dievčatá štartujú s vekovo nižšou kategóriou chlapcov. Dievčatá 
v kategórii propag štartujú ako chlapci propag. Ostatné kategórie podľa súťažného poriadku SZC. 
 
Článok 7. Majstrovstvá Trnavského kraja. 
 

7. kolo TCL 2015 na trati E je vyhlásené ako otvorené Majstrovstvá Trnavského kraja /M-TK/. Víťaz 
v každej kategórii získa pohár, druhý a tretí medailu. 
 
Článok 8. Pravidlá spoločné pre časovky. 
 

a/ štartuje sa v intervaloch 1 minúta v poradí kategórií: Pr, VeD, VeC, Do, VeB, VeA, Ka, Že, Ju a El, 
b/ striedanie a jazda v závese je zakázaná, 
c/ všetky vekové kategórie absolvujú rovnakú dĺžku trate, 
d/ bonifikácie k dosiahnutým časom v časovke jednotlivcov a v časovke do vrchu: 

VeE  - 3:20 min.       Ka, VeB a Že - 1:20 min. 
Pr a VeD - 2:40 min.       VeA a Ju - 0:40 min. 
Do a VeC - 2:00 min.       El     0:00 min. 

e/ pretekárom sa od dosiahnutému času odráta bonifikácia podľa ich vekovej kategórie, to je ich 
výsledný čas, 

f/ poradie je určené podľa výsledných časov, víťazom sa stane pretekár s najnižším výsledným časom. 
 
Článok 9. Pravidlá pre preteky jednotlivcov. 
a/ Pretekári odštartujú spoločne, avšak na rozdielny počet okruhov. O poradí pretekárov v danom kole 

rozhoduje v prvom rade redukovaný čas, potom dosiahnuté poradie na páske a nakoniec vek 
pretekára podľa článku 10 c/. Redukovaný čas sa vypočíta nasledovne: 

 

 Pr, VeD a VeE: redukovaný čas = dosiahnutý čas v cieli : počet kôl, 
 VeC a Do: redukovaný čas = (dosiahnutý čas v cieli + 2 min / 3 min trať E/) : počet okruhov, 
 VeB, Ka a Že: redukovaný čas = (dosiahnutý čas v cieli + 4 min / 6 min trať E/) : počet okruhov, 
 VeA a Ju: redukovaný čas = (dosiahnutý čas v cieli + 6 min / 9 min trať E/) : počet okruhov, 
 El:  redukovaný čas = (dosiahnutý čas v cieli + 8 min /12 min trať E/) : počet okruhov. 

b/ Pretekár v kategórii El, VeA a Ju, ktorý má po prejazde vedúceho pretekára do posledného okruhu 
stratu na vedúceho pretekára väčšiu ako 10 min. nepokračuje v pretekoch. Dosiahnutý čas mu bude 
vypočítaný nasledovne: priemerný čas na jeden okruh z absolvovaných okruhov, vynásobený počtom 

predpísaných okruhov + bonifikácia + 3 trestné minúty za každý neukončený okruh a vydelený 
počtom predpísaných okruhov. 
 
Článok 10. Bodovanie, vyhodnotenie súťaže jednotlivcov a klubov. 
a/ poradie v jednotlivých kolách sa stanoví podľa pravidiel uvedených v predchádzajúcich článkoch 

bez ohľadu na vekovú kategóriu (tzv. absolútne poradie kola). Víťaz kola získa 60 bodov, a 
nasledujúci v poradí vždy o 1 bod menej od predchádzajúceho pretekára. 
Bodovanie 7. kola /M-TK/ je nasledujúce: 90, 88, 86, 84, 82, 80, 79, 78, 77, 76... 

b/ po každom kole bude vypracované priebežné poradie so súčtom dosiahnutých bodov v 
absolvovaných kolách, 

c/ víťazom TCL ´2015 sa stane pretekár, ktorého súčet 12-tich najlepších bodových ziskov 
z ukončených pretekov bude najvyšší. V prípade, že viacerí pretekári budú mať rovnaký počet 
bodov, rozhoduje súčet bodov získaných vo všetkých absolvovaných kolách. Ak by aj ten bol 
rovnaký, potom rozhoduje vyšší počet lepších umiestnení. Ako prvé sa posudzujú víťazstvá, 
potom druhé miesta, atď. 

d/ víťazom v súťaži klubov sa stane ten klub, ktorého súčet bodov všetkých jeho členov zo všetkých 
absolvovaných pretekov bude najvyšší. V prípade rovnosti bodov u viacerých klubov zvíťazí ten 
klub, ktorého pretekár sa lepšie umiestnil v absolútnom poradí jednotlivcov. 

 
Článok 11. Ceny pre víťazov a rekordérov v celkovom poradí TCL. 
a/ prví traja pretekári v absolútnom poradí TCL ´2015 získajú pohár a diplom, 

b/ prví traja pretekári v TCL ´2015 v každej kategórii získajú medailu a diplom, 

c/ prvé tri kluby v hodnotení klubov získajú pamätný tanier a diplom, 

d/ podmienka pre udelenie ceny v jednotlivých kategóriách je účasť pretekára minimálne na jednej 
tretine plánovaných kôl v hodnotenom ročníku,  t.j. 6 kôl, 

e/ kategória žien a dievčat je hodnotená spoločne, cenu získa dievča alebo žena s najvyšším 
počtom bodov, 

f/ bude udelená cena za prekonanie časového rekordu alebo rýchlostného priemeru v  jednotlivých 
typoch pretekov (cesta A,B,C,D,E časovka jednotlivcov, časovka do vrchu) v doterajšej histórii 
TCL, 

g/ oficiálne vyhlásenie celkových výsledkov, odovzdanie cien sa uskutoční po ukončení verejných 
cyklistických pretekoch „Trnavských Jarmočných 6666 metrov“ dňa 12.9.2015. 

 
Článok 12. Všeobecné ustanovenia. 
a/ v daždi sa preteky nekonajú, čo usporiadateľ oznámi v deň kola každému registrovanému 

pretekárovi. Výnimkou sú M-TK, ktoré sa konajú za každého počasia. Neuskutočnené kolo 
nebude mať víťaza a nepridelia sa pretekárom žiadne body. Riaditeľ súťaže môže určiť 
náhradný termín neuskutočneného kola, 

b/ preteky sa konajú bez vylúčenia, alebo obmedzenia cestnej premávky, preto sú všetci účastníci 
povinní rešpektovať platné dopravné predpisy, 

c/ usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody pretekárom vzniknuté, ani nimi spôsobené, 
d/ po každom kole bude vyhotovené priebežné poradie, ktoré bude zverejnené na webe pretekov 

www.trnava-live.sk/tcl, na výveske v predajni bicyklov Cyklocentrum Plus na Herdovom námestí 
a Pecobikes Hospodárska 34 v Trnave, www.facebook.com/trnavskacyklistickaliga 

 V prípade otázok je možné kontaktovať aj emailovo na: trnavskacyklistickaliga@gmail.com 
e/ usporidateľ má právo pred, počas alebo po pretekoch TCL vyzvať účastníka k dopingovej 

kontrole podľa všeobecných pravidiel SZC a UCI, v prípade odmietnutia má právo usporiadateľ 
vylúčiť účastníka a zakázať mu účasť na TCL na dobu neurčitú so stiahnutím dosiahnutých 
výsledkov; rovnako má právo usporiadateľ aj v prípade pozitívnej dopingovej skúšky. 
Usporiadateľ si plne vyhradzuje hradenie nákladov na dopingovú kontrolu, 

f/ výklad týchto pravidiel patrí do kompetencie riaditeľa súťaže, ktorý rozhoduje aj v prípadoch, 
ktoré nie sú riešené týmito pravidlami. 

 
 
23. 1. 2015           Adam Peciar v.r.; riaditeľ pretekov 

 

http://www.facebook.com/trnavskacyklistickaliga�


 

 

Rekordy v TCL 
Typ pretekov Dátum Čas/okruh Priem. rýchlosť Pretekár 

Čas. j. Šp. trojuholník 19.06.2013 12:23 min 47,968 km/h Róbert Bartko 
Čas. j. Šintava 26.04.2006 17:19 min 46,235 km/h Marián Valášek 
Časovka do vrchu 11.07.2012 12:13 min 27,012 km/h Martin Wachs 
Cesta A 08.08.2007 21:02 min 42,789 km/h František Ostracký 
Cesta B 28.05.2008 24:01 min 41,845 km/h Karol Lipovský 
Cesta D od r.2005 06.06.2012 23:00 min 40,435 km/h Stanislav Šišlák 
Cesta E od r.2007 26.05.2010 34:13 min 41,208 km/h Karol Lipovský 
 

Výsledky TCL 2014  
Celkové poradie:    Víťazi v kategóriách: 
1. Milan Tupý 630 b. vet. D  propag - Opet T.  muži    -Predajňa Ľ. 
2. Dávid Klátik 598 b. Ka  dorast - Ďurko P. vet. A  -Pápež D. 
3. Daniel Pápež 569 b. vet. A  kadet - Klátik D.  vet. B  -Peťkovský R. 
4. Roman Peťkovský 549 b. vet. B  junior - Janikovský L. vet. C  -Horňák M. 
5. Dušan Krkoška 535 b. vet. D  ženy - BäUMLOVÁ K. vet. D  -Tupý M. 
       vet. E  -Karaba M. 
Poradie klubov: 1. Olympik Trnava 5325 b., 2. CK Piešťany 1926 b., 3. Cyklisti Trnava 1622 b., 
Víťazi jednotlivých ročníkov Trnavskej cyklistickej ligy 

Rok Ročník Pretekár Veková kat. Klub 
1995 1. Bohuš  KONDLA El CK Olympik Trnava 
1996 2. Róbert  KOTLEBA Ka CK Trnava 
1997 3. Ladislav  DUBOŠ jr. Ka CK Trnava 
1998 4. Ladislav  DUBOŠ jr. Ka CK Trnava 
1999 5. Ladislav  DUBOŠ jr. Ju CK Trnava 
2000 6. Ľuboš  PLEVJAK Do CK BMX Zeleneč 
2001 7. Róbert  BACHRATÝ Do CK BMX Zeleneč 
2002 8. Ľuboš  PLEVJAK Ka CK BMX Zeleneč 
2003 9. Adam  PECIAR Ka CK Olympik Trnava 
2004 10. Marián  VALÁŠEK VeA ZANZO K. Lieskovec 
2005 11. Karol  LIPOVSKÝ VeB CK Trnava 
2006 12. Marián  VALÁŠEK VeB CK Trnava 
2007 13. František  OSTRACKÝ VeD CK Piešťany 
2008 14. Karol  LIPOVSKÝ VeC CK Masters Team 
2009 15. Milan  TUPÝ VeC CK Piešťany 
2010 16. Karol  LIPOVSKÝ VeC CK Masters Team 
2011 17. Karol  LIPOVSKÝ VeC CK Masters Team 
2012 18. Karol  LIPOVSKÝ VeC CK Masters Team 
2013 19. Marián  HLBOCKÝ VeD CK Trnava 
2014 20. Milan  TUPÝ VeD CK Piešťany 

 
Projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. 
 

Ďakujeme sponzorom:   Mediálny partner: www.trnava-live.sk 
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21. ročník 
 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
 
 
Článok 1. Názov súťaže. 
 Trnavská cyklistická liga 2015 pod záštitou Petra Bročku 
Článok 2. Usporiadateľ. 
 Cyklisti Trnava, kontakt: trnavskacyklistickaliga@gmail.com 
Článok 3. Riaditeľ súťaže. 
 Adam Peciar, 0908/311 757 
 Rozhodcovia súťaže: 
 Luboš Chren, tel.: 0903/576 011, Ladislav Duboš st., Erik Hirner (pomocný rozhodca) 
Článok 4. Termíny jednotlivých kôl a ich predpísané trate. 
a/ termíny : 

1. 25.03. čj. Šp. trojuholník 10. 27.05. čj. Šp. trojuholník  
kolo deň typ pretekov  kolo deň typ pretekov 

2. 01.04. cesta A   11. 03.06. cesta A 
3. 08.04. cesta B   12. 10.06. čas. do vrchu 
4. 15.04. cesta D   13. 17.06. cesta B 
5. 22.04. cesta A   14. 08.07. cesta D 
6. 29.04. cesta B   14. 15.07. cesta B 
7. 06.05. cesta E M-TK  16. 19.08. cesta D 
8. 13.05. cesta C   17. 26.08. čas. do vrchu 
9. 20.05. cesta D   18. 02.09. cesta A 
 

Preteky sa uskutočnia v uvedených termínoch - vždy v stredu - so štartom o 17.00 h
Časovka do vrchu a kolá po 1. 5. 2015 budú so štartom o 17.30 h. 

. 

 

b/ predpísané trate: 

ba/ časovka jednotlivcov:  Špač. trojuholník: Trnava - Špačince – Malž. cesta – Trnava   
   

9,9 km 

bb/ cesta A: kopec za Košolnou, trať : Dlhá - Doľany – D. Orešany – Košolná   
Pr, VeD, VeE-1 okruh;  Do a VeC-2 okruhy;  Ka, VeB a Že-3 okruhy;  Ju, El,  VeA – 4 okruhy, 

15 km 

 

bc/ cesta B: sušička za D.Dubovým, trať: H.Dubové-Naháč-Dechtice-Kátlovce-D.Dubové  
Pr, VeD, VeE-1 okruh;  Do a VeC-2 okruhy;  Ka, VeB a Že-3 okruhy;  Ju, El, VeA – 4 okruhy, 

16,75 km 

 

bd/ cesta C: pekáreň Častá, trať: Častá (pekáreň) – Píla – Červený kameň (nájazd 6km), potom 
okruh Červený Kameň – Častá – Píla – Červený Kameň       
Pr, Do, VeC, VeD, VeE - nájazd+1 okruh;  Ka a VeB, Že - nájazd+3 okruhy;  Ju, El, a VeA - nájazd 
+ 5 okruhov 

6 km 

 

be/ cesta D: v Kátlovciach, trať: Kátlovce-Dechtice-Chtelnica-Nižná-Kátlovce               
Pr, VeD, VeE-1 okruh;  Do a VeC-2 okruhy;  Ka, VeB a Že-3 okruhy;  Ju, El, VeA – 4 okruhy, 

15,5 km 

 

bf/ cesta E: Borová, trať: Borová-Budmerice-Štefanová-Doľany-Dlhá-Borová                  
Pr, VeD, VeE-1 okruh;  Do a VeC-2 okruhy;  Ka, VeB a Že-3 okruhy;  Ju, El, VeA – 4 okruhy, 

23,5 km 

 

bg/ časovka jednotlivcov do vrchu: SZŠ Modra Harmónia,  
trať: Harmónia-Zochova chata-cintorín, všetky kategórie absolvujú celú trať,  

 
5,5 km 

Článok 5. Podmienky účasti. 
 

a/ pretekov sa môžu zúčastniť členovia i nečlenovia CK Trnava, povinný sa registrovať na webovej 
stránke www.trnava-live.sk/tcl vopred 
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