
Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC (K MTB XC SZC) 
  

SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB 2013 – cross country (XCO, XCE) 
 

I. Všeobecné ustanovenia  
 

Článok 1  
Najvyššou domácou súťažou pre rok 2013 je Slovenský pohár a Majstrovstvá SR. 
Slovenský zväz cyklistiky (ďalej len SZC) zastúpený Subkomisiou XC MTB (ďalej len 
SXC MTB) poveruje na základe písomnej zmluvy iné osoby (cyklistický alebo 
športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu) technickou realizáciou 
jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno-technického realizátora (OTR).  
 Vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi 
SZC (ŠPT SZC) a Súťažnými pravidlami horskej cyklistiky v SR. Tento Súťažný 
poriadok upresňuje vyššie spomenuté dokumenty a 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 podľa predpisov UCI  a SZC (pozn.: je možné používať bicykle 
s rozmermi kolies 26“ až 29“, v kategórii Mini a Mladší žiaci a žiačky sa môžu 
používať aj bicykle s iným rozmerom kolies). Pretekár tiež musí byť vybavený 
predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných predpisov UCI a SZC.  

  
Článok 2  

2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia SP MTB XCO 2013. 
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak primerane platia predpisy UCI 

pre MTB v roku 2013 a Súťažné pravidlá horskej cyklistiky v SR pre rok 2013. 
2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov 

týkajúcich sa organizovania športových podujatí. 
2.4 Poistenie zodpovednosti OTR voči tretím osobám zabezpečí SZC. 
2.5 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 najmenej 30 dní pred termínom pretekov, najlepšie e-
mailom na adresu: 
skzniev@skzniev.sk 
Schválený rozpis obdrží OTR do 5 dní odo dňa jeho doručenia. 

3.2 SXC MTB zabezpečí zverejnenie schváleného rozpisu na oficiálnej 
webstránke SZC. 

3.3 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis aj na iných 
webových stránkach, alebo rozoslať jednotlivým klubom. 

  
Článok 4  

4.1 Rozhodcovský zbor na preteky SP XC 2013 deleguje Komisia rozhodcov 
      SZC. 
    



Článok 5  
5.1 Neuskutočnenie pretekov zaradených do kalendára SZC musí OTR oznámiť 

na vlastné náklady najneskôr 10 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. 

5.3 Neuskutočnenie pretekov bez závažného dôvodu a/alebo nedodržanie 
článkov 5.1 a/alebo 5.2 má za následok disciplinárne konanie voči OTR podľa 
ŠTP SZC. 

  
Článok 6 

  
6.1  SZC prispieva v rámci svojich možností na technické zabezpečenie M SR, SP 

XCO podľa kľúča, ktorý schvaľuje SXC MTB. Ďalšie prostriedky na 
organizovanie si OTR zabezpečujú vlastnou aktivitou. 

6.2  Pri pretekoch SP  sa určuje maximálna výška štartovného takto: 
A/ Mini, Mladší žiaci, starší žiaci (chlapci aj dievčatá)      2,- € 
B/ Kadet, Junior (chlapci aj dievčatá)        4,- € 
C/ Muži Elite, Muži Open., Ženy, Veteráni       6,- € 

6.3  Vyššie štartovné môže OTR vyžadovať len vtedy, ak zabezpečuje doplnkové    
služby v hodnote zvýšenia poplatku. Tieto služby musia byť uvedené v rozpise 
pretekov. Pretekár, ktorý nemieni doplnkové služby využiť, má právo ich 
odmietnuť a zvýšené štartovné nezaplatiť. 

6.4 Pretekov SP MTB (vrátane MSR) sa môžu zúčastniť len držitelia platnej 
licencie SZC alebo iného členského štátu UCI, platnej na rok 2013. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na pretekárov kategórie Mini, Mladší žiaci a žiačky 
vtedy, ak ich na preteky prihlasuje ich zákonný zástupca a na pretekárov 
kategórie Muži Open.  

6.5  Pretekári môžu v pretekoch štartovať len v kategóriách uvedených v licencii. 
Pri kategóriách Mini a Mladší žiaci a žiačky môžu štartovať len v príslušnej 
kategórii podľa roku narodenia. 

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 
skzniev@skzniev.sk. V prihláške je potrebné uviesť meno a priezvisko 
pretekára, klub, kategóriu, UCI kód a číslo licencie. U pretekárov, 
u ktorých sa licencia podľa bodu 6.4 nevyžaduje, je potrebné uviesť 
namiesto UCI kódu dátum narodenia a namiesto klubu bydlisko. 

6.8  V priebehu sezóny pretekár nesmie meniť kategóriu. Prechod z nižšej do 
vyššej kategórie je možný len podľa ŠTP SZC a musí byť schválený SZC. 
Pretekár alebo jeho tréner musia pri prezentácii predložiť platný doklad o tejto 
skutočnosti.  

6.9 OTR je povinný zabezpečiť vyznačenie trate tak, aby bola k dispozícii 
pre pretekárov najneskôr 24 hodín pred štartom prvej kategórie. 
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Článok 7 
  

7.1  Slovenský pohár MTB XCO je v roku 2013 vypísaný pre nasledovné 
kategórie: 

  
A. Mini chlapci (2003 a mladší) Ab. Mini dievčatá     (2003 a mladšie) 
B. Mladší žiaci (2001 a 2002) Bb. Mladšie žiačky  (2001 a 2002) 
C.  Starší žiaci (1999 a 2000) Cb. Staršie žiačky   (1999 a 2000) 
D.  Kadet  (1997 a 1998) Db. Kadetky          (1997 a 1998) 
E.  Junior  (1995 a 1996) Eb. Juniorky            (1995 a 1996) 
F. Muži Elite (1984 až 1990) G. Muži U-23         (1991 až 1994) 
H.  Muži Open (1984 až 1994) I.  Masters A       (1974 až 1983)  
J    Masters B (1964 až 1973) K. Masters C  (1963 a starší) 
L. Ženy  (1994 a staršie) 
  
7.2 Pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky, Kadeti a kadetky 

sa pre rok 2013 preteky skladajú z dvoch disciplín a to technickej časti 
a klasického XCO. Pretekár, ktorý absolvuje len jednu z týchto častí, 
bude vo výsledkoch zaradený na konci bez poradia ako DNF a do SP 
2013 za tieto preteky nezíska žiadne body.  
Pravidlá pre technickú časť a celkové hodnotenie sú uvedené v prílohe 
tohto súťažného poriadku a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.  

7.3 V kategórii Muži Open je v pretekoch Slovenského pohára MTB XCO 2013 
umožnený štart aj pretekárom vlastniacim licenciu SZC v kategórii CPV, Muži 
B, alebo U23 a pretekárom bez licencie.  

7.4 Pretekári kategórie Muži Elite a Muži U-23 štartujú a sú vyhodnocovaní na 
pretekoch SP XCO v spoločnom poradí. Toto ustanovenie neplatí pre 4.kolo 
SP XCO, ktoré je zaradené do kat. UCI  2. 

7.5 V rámci pretekov MSR budú preteky kategórie Muži Open hodnotené len ako 
ostatné preteky tohto ročníka SP XCO MTB, pričom im budú vydané ceny 
podľa ustanovenia tohto súťažného poriadku. 

7.6 Počas pretekov je trať pre ostatné kategórie uzatvorená. Porušenie tohto 
predpisu sa trestá podľa predpisov diskvalifikáciou. 
 

7.6  Majstrovstvá SR XCO MTB 2013 budú usporiadané pre nasledovné 
kategórie: 

 
A. Mini chlapci (2003 a mladší) Ab. Mini dievčatá     (2003 a mladšie) 
B. Mladší žiaci (2001 a 2002) Bb. Mladšie žiačky  (2001 a 2002) 
C.  Starší žiaci (1999 a 2000) Cb. Staršie žiačky (1999 a 2000) 
D.  Kadet  (1997 a 1998) Db. Kadetky            (1997 a 1998) 
E.  Junior  (1995 a 1996) Eb. Juniorky            (1995 a 1996) 
F. Muži Elite (1984 až 1994) G. Masters A  (1974 až 1983)  
H. Masters B (1964 až 1973) I.    Masters C     (1963 a starší) 
J. Ženy  (1994 a staršie) 
 



7.7 Majstrovstvá SR XCE MTB 2013 budú usporiadané pre nasledovné 
kategórie: 
A.  Muži   (1996 a starší) 
B.  Ženy  (1996 a staršie) 
C.  Dorastenci (1997 až 2000) 
D.  Dorastenky (1997 až 2000) 

7.8 Bodovanie SP MTB XCO 2013: 
A/ do celkového hodnotenia budú pretekárom zarátané štyri najlepšie 
výsledky podľa počtu dosiahnutých bodov zo všetkých šiestich kôl SP  XCO 
MTB 2013, vrátane MSR XCO 2013 a taktiež body z MSR XCE 2013.  
B/ v pretekoch SP MTB XCO 2013 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 30, 22, 16, 13, 10, 8, 6, 4, 2, a 1 bod. 
Týmto istým spôsobom budú pridelené body aj za MSR XCE 2013, 
v kategóriách, pre ktoré sú vypísané. 
C/ Pri rovnosti bodov rozhodujú v celkovom poradí: 
1/ lepšie umiestnenie na M SR XCO 
2/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP XCO 
3/ lepšie umiestnenie vo finále SP XCO 
4/ nižší vek pretekára (okrem kategórií Masters, kde rozhoduje vyšší vek 

pretekára) 
 

 
Článok 8 

  
8.1 OTR Slovenského pohára MTB XCO 2013 musí zabezpečiť vyplatenie cien 

v hotovosti (€) najmenej v týchto kategóriách a výškach: 
 
 
      Miesto:  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Elite  100,- 70,- 50,- 40,- 35,- 30,- 25,- 20,- 15,- 10,- 
Ženy  60,- 40,- 25,- 15,- 10,- 
Juniori  50,- 35,- 25,- 15,- 10,- 
Juniorky  35,- 20,- 15,- 10,- 10,- 
Kadeti  20,- 10,- 10,- 
Kadetky  20,- 10,- 10,- 
 
 
8.2  V ostatných vypísaných kategóriách SP MTB XCO 2013 je OTR povinný  

zabezpečiť vecné ceny najmenej pre prvých troch pretekárov v každej 
kategórii. 

 
8.3  Podmienky pre vyplatenie finančných cien a udelenie vecných cien za 

dosiahnuté výsledky: 
a/ pre udelenie 1. ceny – účasť najmenej 3 pretekárov/pretekárok 
b/ pre udelenie ďalších cien – účasť dvojnásobného počtu 
pretekárov/pretekárok, ako je počet udelených cien. 
 



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

8.5  Výška a počet cien musia byť uvedené v rozpise pretekov. Pretekári majú 
právny nárok na udelenie cien, ak splnia podmienky vypísané v rozpise alebo 
vyhlásené pred štartom pretekov. 

8.6  Prvých troch pretekárov s licenciou SZC v jednotlivých kategóriách, v ktorých 
sú M SR vypísané, oceňuje SZC medailami a diplomami, víťazov týchto 
kategórií majstrovskými dresmi alebo tričkami. Preto, aby mohli byť 
vyhodnotené M SR, je  nevyhnutná účasť aspoň 3 pretekárov/pretekárok 
z dvoch rôznych klubov  s platnou licenciou SZC.(platí pre všetky kategórie, 
pre ktoré je M SR vypísané). 

8.7 Prví traja pretekári v konečnom poradí SP XCO 2013 v jednotlivých 
kategóriách, budú odmenení pohármi pre celkových víťazov SP MTB  XCO 
2013 po skončení finálového preteku SP MTB 2013.  

8.8 V konečnom poradí SP XCO 2013 budú navyše odmenení jednotlivci a kluby 
nákupnými poukážkami shoppie.sk v hodnotách podľa nasledovnej tabuľky: 

 
Miesto     1       2        3     4   5 Kluby podľa poradia 

                  Jednotlivcov (len SVK) 
Mladší žiaci   50,-€     40,-€    30,-€ 20,-€ 10,-€  5x50,-€ 
Mladšie žiačky   50,-€     40,-€    30,-€ 20,-€ 10,-€  5x50,-€ 
Starší žiaci   50,-€     40,-€    30,-€ 20,-€ 10,-€  5x50,-€ 
Staršie žiačky   50,-€     40,-€    30,-€ 20,-€ 10,-€  5x50,-€ 
Kadeti  100,-€     70,-€    50,-€ 20,-€ 10,-€  5x70,-€ 
Kadetky  100,-€     70,-€    50,-€ 20,-€ 10,-€  5x70,-€ 
Juniori  100,-€     70,-€    50,-€ 20,-€ 10,-€  5x70,-€ 
Juniorky  100,-€     70,-€    50,-€ 20,-€ 10,-€  5x70,-€ 
Muži U 23 150,-€   100,-€    50,-€ 30,-€ 20,-€   
Ženy  150,-€   100,-€    50,-€ 30,-€ 20,-€   
Muži ELITE 200,-€   150,-€  100,-€ 50,-€ 30,-€   
 
 
 
 

Článok 9 
Časový rozpis pretekov: 
 
8:00 – 9:30  registrácia pretekárov všetkých kategórií 
10:00 štart technických sekcií pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, 

Starší žiaci a žiačky, Kadeti a kadetky 
10:00  štart XCO kategórií Muži Open, Veteráni A,B a C 
11:30  štart XCO kategórie Mini 
12:00  štart XCO kategórií Mladší žiaci a žiačky 
12:30  štart XCO kategórií Kadeti, Kadetky, Starší žiaci a žiačky 
12:30 – 13:30 registrácia pretekárov kategórií Muži Elite a U23, Ženy, 

Juniori, Juniorky 
14:00  štart XCO kategórií Muži Elite a U23, Ženy, Juniori, Juniorky 
Tento časový rozpis neplatí pre 4.kolo SP MTB XCO zaradené do kalendára UCI. 

 



II. Záverečné ustanovenia 
 

Článok 10 
 

10.1 Výklad ustanovení tohto Súťažného poriadku prináleží výlučne SXC MTB 
SZC. 

10.2 Tento Súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov 
horských bicyklov v seriáli Slovenského pohára XCO, Majstrovstiev republiky 
XCO a XCE pre rok 2013. 

10.3 Pripomienky a návrhy zmien súťažného poriadku pre rok 2014 zasielajú 
kluby aj jednotlivci e-mailom alebo písomne SXC MTB SZC najneskôr do 
31.10.2013. 

  
 
 
  
V Bratislave   dňa 27. 02. 2013                  Komisia XC MTB.  
  
 

Pravidlá pre preteky MTB XCO kombinácie pre Kategórie mladších žiakov 
a žiačok, starších žiakov a žiačok, kadetov a kadetiek pre preteky Slovenského 

pohára a M SR MTB XCO pre rok 2013. 
 

 

 

Na základe niekoľko rokov pretrvávajúceho trendu zvyšovania technickej náročnosti tratí 

vrcholných MTB XCO pretekov v Európe aj vo svete a po vzore prvých oficiálnych 

Majstrovstiev Európy mládeže (MEM) v horskej cyklistike (XCO), ktoré sa konali v roku 

2011 v Rakúskom Grazi, sa Valné zhromaždenie konané 26.11.2011 v Banskej Bystrici 

rozhodlo včleniť do pretekov Slovenského pohára MTB XCO pre mládežnícke vekové 

kategórie (mladších žiakov a dievčat, starších žiakov a dievčat a kadetov a kadetiek) 

technické sekcie, ktoré majú naštartovať rozvoj technických zručností v jazde na bicykli 

u mladých pretekárov aby mohli v dospelosti konkurovať pretekárom svetovej úrovne. 

 Sekcie budú pre všetky uvedené vekové kategórie identické a budú, podľa 

priestorových kapacít v blízkosti štartu a cieľa aktuálneho kola Slovenského pohára MTB 

XCO, rozdelené na asfaltové (ak organizátor zabezpečí spevnenú plochu o rozmeroch cca 35 

x 25 metrov) alebo terénne (ak bude možné uvedenú plochu zabezpečiť len na nespevnenom 

povrchu). Materiálne zabezpečenie technických sekcií zabezpečí komisia MTB XCO. Prejazd 

technickými sekciami bude pred štartom štandardných MTB XCO pretekov uvedených 

vekových kategórií (viac v časti: „časový rozpis pretekov SP MTB XCO 2012“ aktuálneho 

súťažného poriadku). 

 Popis technických sekcií na spevnenej ploche (každá sekcia bude obsahovať tri 

technicky sa stupňujúce časti): 

1 Sekcia: Obchádzanie 0,75 litrových cyklistických fliaš. 

 Fľaše tvoria vrcholy troch štvorcov o dĺžkach strán 2,5 metra (prvý štvorec), 1,7 metra 

(druhý štvorec) a 1 meter (tretí štvorec). Cyklista vojde predným kolesom bicykla medzi prvé 

dve fľaše prvého štvorca a rozhodne sa, či začne fľaše obchádzať v pravom alebo ľavom 

smere tak, aby sa obchádzaná fľaša nachádzala medzi predným kolesom bicykla a stredovým 

zložením. Zadné koleso sa počas obchádzania všetkých štyroch fľašiek nachádza vo vnútri 

štvorca, ktorý fľašky tvoria. Počas obchádzania je zakázané skákať na mieste, vpred, vzad 

a do strán, „odhadzovať“ predné a zadné koleso a stáť na mieste. Obchádzanie musí byť 



plynulé, povolené je využívať voľnobeh reťaze a brzdy na korigovanie rýchlosti. Prvá časť 

sekcie sa považuje za zvládnutú, keď sa cyklista dostane zadným kolesom za čiaru, ktorá 

rozdeľuje prvú od druhej časti technickej sekcie (čiara je nakreslená na zemi  30 cm od dvoch 

krajných fľašiek prvého štvorca) a všetky obchádzané fľašky zostanú stáť a boli obchádzané 

vyššie popísaným spôsobom. Nasledujúce dve časti tejto technickej sekcie sú z hľadiska 

prevedenia totožné, odlišujú sa len sťažením obchádzania fľašiek zmenšením strán štvorcov. 

Druhý a tretí štvorec tvorený obchádzanými fľaškami začína 2,5 metra za čiarou, ktorá 

časti sekcie rozdeľuje.  

Pre lepšiu názornosť prikladáme internetovú odvolávku na videozáznam z 

tohtoročných MEM, v ktorom sa uvedená sekcia odohráva v 5 až 40 sekunde záznamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related 

         
Obrázok 1. Obchádzanie 0,75 litrových cyklistických fľaši 

2 Sekcia: Dvíhanie a pokladanie fľašiek počas plynulej jazdy na bicykli. 

 Prvá časť tejto technickej sekcie začína uchopením 0,75 litrovej cyklistickej fľašky 

umiestnenej na 25 cm vysokom podstavci počas pomalej jazdy na bicykli do pravej ruky 

cyklistu (ľaváci môžu fľašky uchopovať ľavou rukou). Cyklista fľašku po 2 metrovej jazde 

položí na rovnako vysoký (25 cm) podstavec do vyznačenej kružnice s polomerom 5 cm. Prvá 

časť tejto technickej sekcie je úspešne zvládnutá, keď sa cyklista dostane zadným kolesom 

bicykla za čiaru deliacu prvú od druhej časti sekcie, ktorá je nakreslená na zemi 30 cm za 

miestom vrátenia fľašky a tá zostane stáť.  

 Druhá časť tejto technickej sekcie sa začína uchopením 0,75 litrovej cyklistickej fľaše, 

ktorá je postavená na zemi 2,5 metra za čiarou, ktorá rozdeľuje 1 a 2 časť sekcie. Cyklista 

fľašu po 2 metrovej jazde položí na 3 cm vysoký kruhový podstavec s polomerom 5 cm. 

Rovnako ako v prvej časti je pokus úspešný, ak fľaša zostane stáť a cyklista prejde zadným 

kolesom bicykli za čiaru rozdeľujúcu 2 od 3 časti technickej sekcie. 

Tretia časť tejto technickej sekcie sa začína uchopením 0,13 litrovej plastovej fľašky 

napríklad od jogurtového nápoja „Actimel“, ktorá je postavená na zemi 2,5 metra za čiarou, 

ktorá rozdeľuje 2 a 3 časť sekcie. Cyklista fľaštičku po 2 metrovej jazde položí na 3 cm 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related


vysoký kruhový podstavec s polomerom 5 cm. Rovnako ako v prvej a druhej časti je pokus 

úspešný, ak fľaštička zostane stáť a cyklista prejde zadným kolesom bicykli za čiaru 

ukončujúcu túto technickú sekciu (čiara je nakreslená na zemi 30 cm od položenia fľaštičky). 

Počas tejto technickej sekcie je zakázané skákať na mieste, vpred, vzad, do strán, stáť 

na mieste a dotknúť sa nohami zeme. Fľašky sú rozmiestnené v jednej línii a je výrazne 

označené aj miesto, kde sa nachádza „zberná“ fľaška, aby sa naň urýchlil jej návrat z miesta 

prenesenia pre ďalšieho pretekára.    

Pre lepšiu názornosť prikladáme internetovú odvolávku na videozáznam z 

tohtoročných MEM, v ktorom sa uvedená sekcia odohráva v 47 sekunde až 1 minúte a 8 

sekunde záznamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related 

 
Obrázok 2. Dvíhanie a pokladanie fľašiek počas plynulej jazdy na bicykli  

 
Obrázok 3. Dvíhanie a pokladanie fľašiek počas plynulej jazdy na bicykli  

3 Sekcia: Postupné preskakovanie hranolov rôznej výšky. 

 Prvá časť tejto technickej sekcie začína postupným preskočením dreveného hranola 

o výške 10 cm a šírke 7 cm predným a zadným kolesom bicykla. Hranol je dlhý 70 cm a na 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related


jeho okrajoch sú položené prázdne 0,75 litrové cyklistické fľaše. Pokus je platný, keď sa 

cyklista dostane zadným kolesom bicykla za čiaru deliacu prvú a druhú časť tejto sekcie 

(čiara je nakreslená na zemi 35 cm za prvým hranolom) a obidve plastové fľaše zostanú stáť 

na krajoch hranola. 

 Druhá časť sekcie má hranol vysoký 15 cm a široký 10 cm. Hranol je umiestnený 2,5 

metra od čiary deliacej 1 a 2 časť tejto sekcie. Rovnako ako v prvej časti sú po jeho stranách 

prázdne cyklo-fľaše a po ukončení jeho postupného preskakovania cyklistom musia zostať 

stáť, aby sa nezapočítal trestný bod. 

 Tretí hranol (tretia časť technickej sekcie) sa nachádza 2,5 metra od čiary deliacej 2 od 

3tej časti sekcie, ktorá je nakreslená na zemi 35 cm za druhým hranolom. Hranol tretej časti 

technickej sekcie je vysoký 20 cm a široký 12 cm. Na to, aby bol pokus bez zisku trestného 

bodu, platia tie isté pravidlá ako v 1 a 2 časti tejto technickej sekcie. 

 V sekcii je zakázané hranoly preskakovať letovou fázou so súčasným nadvihnutím 

predného a zadného kolesa bicykla a tzv. „bunny hopom“.   

Pre lepšiu názornosť prikladáme internetovú odvolávku na videozáznam z 

tohtoročných MEM, v ktorom sa uvedená sekcia odohráva v 40 až 46 sekunde záznamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related  

 
Obrázok 4. Postupné preskakovanie hranolov rôznej výšky 

4 Sekcia: Jazda po doskách rôznych šírok a výšok. 

 Prvá časť tejto sekcie sa začína jazdou oboma kolesami bicykla pretekára po doske 

dlhej 3 metre, širokej 16 cm a vysokej 2 cm. Koniec aj začiatok dosky je označený 3 cm 

hrubým pásom z reflexnej farby. Pretekár prejde predným kolesom na začiatok dosky, 

pokračuje po nej jazdou vpred, kým sa na ňu nedostane aj zadným kolesom. Pokus je platný 

keď dosku na jej konci, za 3 cm hrubým reflexným pásom, opustí najskôr predné a následne 

zadné koleso bicykla pretekára. Počas jazdy po doske nesmie ani jedno koleso bicykla zísť na 

zem.  

 Druhá časť tejto sekcie sa začína obratom pretekára v „sedle“ bicykla o 180 stupňov 

v sektore veľkom 3 krát 3 metre a nábehom na dosku dlhú 3 metre, širokú 12 cm a vysokú 3 

cm. Pokus je bez zisku trestného bodu ak sú dodržané všetky body uvedené v popise prvej 

časti tejto technickej sekcie.  

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related


 Záverečná časť tejto sekcie sa začína obratom pretekára v „sedle“ bicykla (bez 

kontaktu jeho dolných končatín so zemou, povolené sú poskoky na mieste aj odhadzovanie 

kolies bicykla do strán) o 180 stupňov v sektore 2,2 krát 2,2 metra a pokračuje jazdou po 

doske dlhej 3 metre, širokej 9 cm a vysokej 4 cm za nezmenených pravidiel ako v 1 a 2hej 

časti tejto sekcie. 

 Prejazd dosiek sa môže realizovať aj „preskackaním“ vpred so zabrzdenými kolesami 

bicykla, musí však byť dodržané pravidlo aby ani jedno z kolies nekontaktovalo zem vedľa 

dosky medzi jej plochou, ktorú vymedzujú reflexné pruhy. 

Pre lepšiu názornosť prikladáme internetovú odvolávku na videozáznam z 

tohtoročných MEM, v ktorom sa uvedená sekcia odohráva v 1 minúte a 9 sekunde až 1 

minúte a 25 sekunde záznamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related 

 
Obrázok 5. Jazda po doskách rôznych šírok a výšok 

5 Sekcia: „Odhadzovanie“ kolies bicykla do strán.  

 Prvá časť tejto sekcie začína „odhodením“ predného a následne zadného kolesa 

bicykla do strany cez 3 metre dlhý a 20 cm široký gumený pás rozvinutý na zemi. Poradie 

odhadzovania kolies môže byť aj opačné (najskôr zadné a potom predné). Preskočenie pásu 

oboma kolesami súčasne nie je povolené. Pokus je platný vtedy, ak sa pretekár počas 

„odhadzovania“ kolies ponad gumený pás nedotkne žiadnej jeho časti a stihne obe kolesá 

„prehodiť“ pred čiarou, ktorá je nakreslená na zemi na konci pásu.  

 Pás druhej časti tejto sekcie je rozvinutý 1,5 metra za prvým pásom v jednej línii. Jeho 

dĺžka je 3 metre a šírka 35 cm. „Odhadzovanie“ kolies sa realizuje totožným spôsobom ako 

v prvej časti tejto sekcie. 

 Pás tretej časti tejto technickej sekcie sa začína 1,5 metra za druhým pásom v jeho 

línii. Je dlhý 3 metre a široký 50 cm. Pre jeho preskakovanie platia rovnaké pravidlá ako v 1 

a 2 časti tejto technickej sekcie. 

Pre lepšiu názornosť prikladáme internetovú odvolávku na videozáznam z 

tohtoročných MEM, v ktorom sa uvedená sekcia odohráva v 1 minúte a 36 sekunde až 1 

minúte a 43 sekunde záznamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related


 
Obrázok 6. „Odhadzovanie“ kolies bicykla do strán 

 Popis technických sekcií na nespevnenej ploche (cca 25 metrov krát 35 metrov 

rovnej trávnatej plochy). 

 Technické sekcie 2, 3, 4 a 5 zo spevneného povrchu budú rovnaké aj na trávnatom 

(nespevnenom) podklade. Namiesto čiar kreslených na zemi (betóne) sa budú používať pásky 

priklincované do zeme. Prvá technická sekcia na nespevnenom povrchu (jediný rozdiel medzi 

betónom a trávou) bude: Slalom. 

 Slalom bude obsahovať jednu ľavotočivú pravouhlú zákrutu, dve pravotočivé 180 

stupňové zákruty, jednu ľavotočivú 180 stupňovú zákrutu a jednu pravotočivú 90 stupňovú 

zákrutu.  

 Prvá časť tejto technickej sekcie začína prejazdom pretekára pomedzi dve kĺbové 

slalomárske tyče umiestnené vedľa seba na vzdialenosť 50 cm. Po cca 2 metroch nasleduje 90 

stupňová ľavotočivá zákruta. Zákruta končí taktiež dvoma kĺbovými slalomárskymi tyčami 

zapustenými do zeme vedľa seba na vzdialenosť 45 cm. Po cca 2 metroch od druhej dvojice 

slalomárskych tyčí sa začína pravotočivá 180 stupňová zákruta, ktorá je ukončená prejazdom 

pretekára pomedzi slalomárske tyče umiestnené vedľa seba na vzdialenosť 40 cm. Prejazdom 

zadného kolesa bicykla pretekára pomedzi tieto tyče sa končí prvá časť technickej sekcie. 

 Celá jazdná dráha je vyznačená páskami, ktoré nesmie pretekár ani jedným z kolies 

bicykla prejsť smerom von z jazdnej dráhy.  

 Druhá časť tejto technickej sekcie obsahuje jednu ľavotočivú 180 stupňovú zákrutu, 

ktorá začína kĺbovými tyčami vzdialenými od seba 35 cm a umiestnenými vo vzdialenosti 3,5 

metra od tyčí, ktoré ukončili prvú časť tejto sekcie. Na konci ľavotočivej zákruty sú 

umiestnené dve kĺbové tyče vzdialené od seba 35 cm. Druhá časť tejto technickej sekcie končí 

prejazdom zadného kolesa bicykla pretekára pomedzi tyče, ktoré sú vzdialené 3 metre od tyčí 

ukončujúcich ľavotočivú 180 stupňovú zákrutu druhej časti tejto technickej sekcie. Tyče sú 



od seba 35 cm a sú umiestnené na začiatku 180 stupňovej pravotočivej zákruty, ktorou začína 

tretia časť tejto technickej sekcie. Nasleduje 180 stupňová pravotočivá zákruta, ktorú 

ukončujú slalomárske tyče umiestnené od seba na vzdialenosť 35 cm. Následne pretekár 

prekonáva rovinku dlhú cca 3,5 metra, na ktorej môžu byť umiestnené prekážky (napr. 15 cm 

vysoký a 10 cm široký hranol a podobne), ktoré musí prekonať bez kontaktu nohy so zemou 

a vybočenia z jazdnej dráhy vymedzenej páskami. Po rovinke s technickou vsuvkou začína 

posledná 90 stupňová ľavotočivá zákruta tejto technickej sekcie. Na jej začiatku aj konci sú 

umiestnené kĺbové tyče vzdialené od seba (v rámci každej dvojice) 35 cm. Táto technická 

sekcia sa končí prejazdom zadného kolesa bicykla pretekára pomedzi poslednú dvojicu 

kĺbových tyčí.  

 Počas prejazdu touto technickou sekciou sa pretekár nesmie dotknúť žiadnou časťou 

svojho tela zeme, ani s bicyklom opustiť páskami vytýčenú trať. Počas realizácie slalomu je 

povolené stáť s bicyklom na mieste, skackať s bicyklom na mieste, vpred, vzad aj do strán, 

„odhadzovať“ predné aj zadné koleso a dotýkať sa rukami kĺbových tyčí.  

 Pre lepšiu názornosť prikladáme internetovú odvolávku na videozáznam z 

tohtoročných MEM, v ktorom sa uvedená sekcia odohráva v 2 minúte a 30 sekunde až 2 

minúte a 53 sekunde záznamu: 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related 

 
Obrázok 7. Slalom 

Realizácia a hodnotenie: 

 Každý pretekár (pretekárka) dostane na štarte pred prvou technickou sekciou kartičku 

so štartovým číslom a s kolónkami 1 až 5, kde vpisujú technickí komisári počet získaných 

trestných bodov na sekcii. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SlXiu0K1cFA&feature=related


Štartové číslo:   

Číslo sekcie: Trestné body 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Súčet tr. bodov:   
 

Obrázok 8. Kartička na zaznamenávanie získaných trestných bodov  

Na každej sekcii je jeden rozhodca a kartičku práve jazdiaceho pretekára si podávajú. 

Pretekári štartujú v poradí podľa štartových čísel prúdovou formou. Každý ďalší pretekár 

štartuje na povel prvého technického rozhodcu keď predchádzajúci pretekár ukončí druhú 

sekciu. Za úspešné zvládnutie všetkých troch častí každej z piatich technických sekcií nezíska 

pretekár žiaden trestný bod. Ak pretekár spraví chybu už v prvej časti technickej sekcie, 

získava trestný bod. V sekcii ďalej pokračuje a ak úspešne zvládne jej druhú a tretiu časť, za 

sekciu sa mu počíta len jeden trestný bod. Zvládnutie každej z troch častí technickej sekcie sa 

hodnotí samostatne a za jednu technickú sekciu môže pretekár získať 0 až 3 trestné body. 

Vo vekovej kategórií mladších žiakov a žiačok sa pretekárovi (pretekárke) za jeden 

trestný bod pripočíta k času, ktorý dosiahne na pretekoch XCO s hromadným štartom 10 

sekúnd (maximálny počet trestných bodov je 15, čo by znamenalo navýšenie dosiahnutého 

času v pretekoch XCO o 2 minúty a 30 sekúnd). V prípade starších žiakov a žiačok sa za 

jeden trestný bod pripočíta 12 sekúnd a vo vekovej skupine kadetov to bude 15 sekúnd za 

trestný bod. 

Víťazom pretekov MTB kombinácie bude pretekár, ktorý dosiahne najnižší čas 

zložený zo súčtu času dosiahnutého na pretekoch XCO a sekúnd získaných za trestné body 

v technických sekciách. V prípade rovnosti časov rozhoduje nižší počet trestných bodov 

z technických sekcií. 

Počas pretekovej sezóny 2013 bude možné technické sekcie obmieňať, musí byť však 

zachovaný počet 5 sekcií s troma stupňami náročnosti každej sekcie.    

 


