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PROPOZÍCIE cyklistických pretekov 

Považský MTB Špeciál  2.kolo 

SVEREPEC 

Názov pretekov:  Považský MTB Špeciál 2023 (1.ročník) 

Organizátor:   ACTIVE PROCESS a obec Sverepec 

Miesto konania pretekov: Sverepec, okres Považská Bystrica  

Termín:   25.06.2023 

Časomiera: Časomiera PT, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1574/2, Liptovský 

Mikuláš 

PRETEK DOSPELÍ (dlhá trať – 11,5 km okruh) 

Registrácia a štartovné: 

➢ 15 € uhradené online na účet 

- Online prihláška na www.activeprocess.sk 

- Platba bankovým prevodom na účet 

- Možnosť zakúpenia pamätného trička s doplatkom 15 € 

➢ 20 € prihlásenie na mieste, platba v hotovosti 

Maximálny počet miest na prihlásenie je 300 pretekárov. 

Cena štartovného zahŕňa: štartovací balíček so štartovým číslom, občerstvenie a nápoj v cieli, 

zdravotné zabezpečenie, elektronická časomiera, zabezpečenie trate 

Kategórie: 

Kategória Ročník Počet kôl 

A0 JUNIORI od 15 do 18 rokov 2005-2008 2 kolá 

A1 MUŽI od 19 do 29 rokov 1994-2004 3 kolá 

A2 MUŽI od 30 do 39 rokov 1993-1984 3 kolá 

A3 MUŽI od 40 do 49 rokov 1983-1974 3 kolá 

A4 MUŽI nad 50 rokov 1973- 2 kolá 

      

B0 JUNIORKY od 15 do 18 rokov 2005-2008 2 kolá 

B1 ŽENY od 19 do 29 rokov 1994-2004 2 kolá 

B2 ŽENY od 30 do 39 rokov 1993-1984 2 kolá 

B3 ŽENY nad 40 rokov 1983- 2 kolá 

 

www.activeprocess.sk
https://casomierapt.com/
http://www.activeprocess.sk/


 
 

Považský MTB Špeciál 2023 (1.ročník) | SVEREPEC 
www.activeprocess.sk 

Prezentácia: Nedeľa 25.06.2023 od 07:00 do 09:00  Futbalové ihrisko vo 

Sverepci  

Štart:     9:30 pri futbalovom ihrisku, spoločný pre všetky kategórie 

Trasa:   11,5 km okruh s prevýšením 310 m  

Určená pre horské bicykle bez elektrického pohonu, vedená prevažne cez horský terén. 

      

Zdravotné zabezpečenie:  

Rescue Považie zdravotný systém, lekár z interného oddelenia NsP Považská Bystrica, DHZ  

Cieľ:  Pri futbalovom ihrisku v obci Sverepec 

V cieli bude občerstvenie, prezentačné stánky partnerov podujatia, umývanie bicyklov 

Vyhlásenie výsledkov: 16:00 hod  

Pre prvých troch v každej kategórii sú pripravené vecné ceny, medaily/poháre 

 

DETSKÝ PRETEK (malý okruh): 

Registrácia a štartovné:    

➢ 3 € online alebo na mieste pretekov 

- Online prihláška na www.activeprocess.sk 

- Platba bankovým prevodom na účet alebo v hotovosti na mieste 

Maximálny počet miest na prihlásenie je 200 pretekárov. 

Cena štartovného zahŕňa štartové číslo, hotdog a nápoj, zdravotné zabezpečenie, elektronická 

časomiera, zabezpečenie trate 

 

www.activeprocess.sk
https://www.rescuepovazie.sk/
http://www.activeprocess.sk/
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Prezentácia:  Nedeľa 25.06.2023 od 11:00 do 13:00  Futbalové ihrisko vo Sverepci  

Štart:   1.štart 13:30 , o statné štarty po dojazde predchádzajúcej kategórie. 

Kategórie:  

Kategória Ročník Počet kôl 

BABY chlapci/dievčatá  2020, 2021 rovinka 

MICRO chlapci/dievčatá  2018, 2019 1 kolo 

MINI chlapci/dievčatá  2015, 2016, 2017 2 kolá 

MLADŠÍ ŽIACI chlapci/dievčatá  2012, 2013, 2014 3 kolá 

STARŠÍ ŽIACI chlapci/dievčatá  2009,2010,2011 4 kolá 

- dĺžka trate rovinka = 100 metrov 

- 1 kolo = 600 metrov  

- samostatne budú vyhodnotení licencovaní pretekári 

 

Ceny:  

Medaily pre prvých troch v každej kategórii, vecné ceny + účastnícke medaily pre všetky deti 

Program: 

Pre deti je pripravený bohatý program ako napríklad skákacie hrady a veľa prekvapení 

Tombola: 

Pripravená bohatá tombola. Cena tombolového lístka je 1 €. Lístky sa budú predávať pri 

prezentácii, aj počas celého dňa. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 

www.activeprocess.sk

