
      

 

Cyklo Čajka Prešov  

za podpory 

PSK, #sompresovcan a obce Uzovské Pekľany  

usporiada I. ročník zimných cyklistických pretekov pre deti  

“BACHUREŇSKÁ SEDMIČKA” 

ako predkolo DETSKEJ LIGY ANDREJA BABIČA 

dňa 18.2.2023 

 

Všeobecné ustanovenia 

Dátum a miesto:       18.2.2023 ObÚ Uzozvské Pekľany     

Riaditeľ pretekov:     Martin Čajka            

Sekretár pretekov:    Ing. Jozef Šoltis                 

Zdravotná služba:     Dobrovoľný hasičský zbor Uzovské Pekľany, NsP Prešov   

Hlavný rozhodca:      Mgr. Stanislav Klimeš         

Kategórie DL A. Babiča:  Baby 2019 a mladší, Mikro 2017-2018, Mili 2015-2016, Mini 2013-2014,  

                                             Ml. žiaci 2011-2012, St. žiaci 2009-2010      

Podmienka štartu:    

DL A. Babiča – Kategórie sú zvlášť pre chlapcov a dievčatá. V prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT bude 

prihlásených menej pretekáriek, organizátor ich môže odštartovať spolu s chlapcami, inak štartujú s krátkym 

časovým sklzom.  

Vyhodnotenie pretekov: chata a areál SKI Buče Ml. a St. žiaci, nižšie kategórie pred ObÚ Uzovské Pekľany 

Ceny: diplom a medaila pre prvých troch v každej vekovej kategórii 

 

 



Podmienka štartu: 

Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online cez pozvánku z emailu alebo na prihlasovacom linku 

zverejnenom na stránke www.vychodriadliga.eu, www.cyklocajka.sk alebo priamo na www.pretekaj.sk 

Povinné údaje sú: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so 

spracovaním osobných údajov. Pretekárovi, ktorý sa neprihlási online nebude umožnené štartovať. 

Prihlášky: iba online cez pozvánku alebo na stránke www.pretekaj.sk do 16.2.2023 alebo meilom na 

vychodroadliga@azet.sk do 16.2.2023 do 20:00  

Link:  https://pretekaj.sk/sk/podujatia/dvrl2023 

Počet pretekárov: obmedzený na max. 100 pretekárov 

Kancelária pretekov: ObÚ Uzovské Pekľany, 18.2.2023, v čase od 8:00h do 9:30h (Baby, Mikro, Mili, Mini, Ml. žiaci) 

 St. žiaci od 10:00 do 11:30h !!!!!!!!!!!! (Spoločný štart s MTB a dojazdom Buče. 

Miesto: obec, obecný úrad Uzovské Pekľany  

Štartovné pre deti: kategória Baby 1€, ostatné kategórie 5€, neprihlásení do uvedeného dátumu - 10€, platby 

vopred na účet FIO banka SK22 8330 0000 0026 0199 7634, VS datum narodenia, v poznámke priezvisko 

Štart pretekov: 18.2.2023 od 10:00 h – kategórie baby, Mikro, Mili, Mini, Ml. žiaci pred ObÚ Uzovské Pekľany  

                             18.2.2023 o   12:30 h  -  Kategórie St. žiaci a žiačky,  kostol sv. Cyrila a Metoda Uzovské Pekľany 

Trasa nižšie kategórie: trasa prispôsobená počasiu- asfalt, ihrisko, od ObÚ Uzovské Pekľany-obec uzovské Pekľany  

Dĺžka pretekov: Podľa odporúčaní VRL a podľa povetrnostných pormineok !!!!!! 

Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí pretekár svojím podpisom v prihláške 

Bufet: na štarte, v cieli pri chate na SKI BUČE pre Ml. a St. žiakov, nižšie kategórie pri ObÚ Uzovské Pekľany 

Občerstvenie: po odovzdaní štartovných čísel v cieli na SKI BUČE v chate v cene štartovného hranolky a čaj 

Ubytovanie: možnosť sa ubytovať od piatka do nedele na chate Bukvica SKI Buče, p.Farkašová 0950 546 567 

Technické zabezpečenie: o 11:50 vyvezie vozidlo do cieľa vašu batožinu z oblečením na prezlečenie  

Rôzne: Pri priaznivých snehových podmienkach možnosť v SKI Buče lyžovať, sánkovať, zimná turistika 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: ● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu ● 

Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní ● pretekári štartujú v celo 

plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave ● Pri porušení pravidiel cyklistiky bude 

uložená časová penalizácia. • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. 

Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná. ● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto 

rozpisu v prípade nepredvídaných okolností a v prípade nepriaznivého počasia preteky zrušiť. 

 

V Prešove 15.1.2023                                   Schválil : Koordinátor DLAB Jozef Potok 
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Kancelária a štart pretekov 

 

 

MAPA trasy pretekov Ml. a St. žiaci 

 



 

 

ORGANIZÁTORI PODUJATIA : 

 

                   

  

 

 

 

CYKLO - PARTNERI PODUJATIA : 

 

  

 

GENERÁLNI SPONZORI PODUJATIA : 

 

 

 

 

 

 



 

PARTNERI PODUJATIA : 
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