


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Usporiadateľ: Michal Oško v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš
Miesto konania: Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Riaditeľ pretekov: Michal Oško, +421 903 624 638, michalosko@azet.sk

TERMÍN KONANIA: 19. SEPTEMBER 2021

ŠTART: Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš o 13:00

VZDIALENOSTI:

- Prológ a šprintérska prémia: 800 m a 100 m
- Jesenná klasika: 3700 m
- Vrchárska etapa: 3500 m

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI:

- Bicykle bez prevodov (Muži, Ženy) - Šprint, Kopec a Celkový čas
- Bicykle s prevodmi (Muži, Ženy) - Šprint, Kopec a Celkový čas
- Škôlkár - bude hodnotený len v kategórii rychlostná prémia
- Školák 1. stupeň - bude hodnotený len v kategórii rychlostná prémia

Nie je nutné, aby mal škôlkár a školák retro bicykel, doprovod však musí spĺňať retro podmienky.
Maximálny limit registrovaných je 200 retro osôb

DISCIPLÍNY

- Prológ
- Jesenná klasika 
- Šprintérska prémia
- Vrchárska etapa
- Celkový víťaz po zrátaní časov všetkých 3 etáp

Víťazi disciplín budú určení na základe meraných úsekov a víťazom bude pretekár s najrýchlejším 
časom.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV, ŠTARTOVNÉ A PREZENTÁCIA:

Online registrácia na www.casomierapt.sk

Štartovné je dobrovoľné ,odporúčané 8 EUR. Celý výťažok pôjde do Materských škôlok LM.

Prezentácia v deň konania na mieste štartu od 11:30.



CENY:

Ocenení budú len prví pretekári podľa dosiahnutého výsledku v daných disciplínach.
Víťazi dostanú vecné ceny a upomienkové predmety v rôznych výškach hodnoty.

POISTENIE:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie 
individuálne.
Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, 
pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať 
lekársku prehliadku.

ŠTARTOVNÝ BALÍČEK: PRE PRVÝCH 100 PRIHLÁSENÝCH

- Štartovné číslo
- Nápoj
- Zvonček
- Doboška

VÝSLEDKY:

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 1 hodiny po ukončení preteku na výsledkovej tabuli v 
mieste cieľa a na druhý deň na stránke www.casomierapt.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine 
zoradení podľa oficiálneho času.

PODMIENKY ÚČASTI:

- Pretekári môžu štartovať len na retro bicykloch (rok výroby 1994 a starší)
- Bicykle musia byť technicky v poriadku a musia byť vhodné do cestnej premávky podľa platnej 
legislatívy
- Pretekári sú povinný mať na hlave zapnutú prilbu, počas celej doby trvania preteku



TRAŤ:

PROLÓG: 800 M - Nám. osloboditeľov - ul. 1. mája - Tranovského / Galéria P. M. Bohúňa - Ulička - 
Nám. osloboditeľov

ŠPRINTÉRSKA PRÉMIA: 100 M - Nám. osloboditeľov

1. Prológ a šprintérska prémia



TRAŤ:

JESENNÁ KLASIKA: 3700 M - Nám. osloboditeľov - Garbiarska - Belopotockého - Cyklochodník / 
Nábrežie 4. apríla - Vrlíková - Cyklochodník / Alexyho / Garáže - otočka - Vrlíková - Cyklochodník / 
Nábrežie 4. apríla - Belopotockého - Garbiarska - Nám. osloboditeľov

2. Jesenná klasika



TRAŤ:

VRCHÁRSKA ETAPA: 3500 M - Nám. osloboditeľov - Garbiarska - Belopotockého - Cyklochodník 
/ Nábrežie 4. apríla - Vrlíková - Ploštínska - Urbársky dom Ploštín

3. Vrchárska etapa


