
Podmienky účasti súťažiacich detí na Cyklistických pretekoch 
 

1. Organizátor  

Organizátorom podujatia je OZ Športový klub Ferčekovce. Organizátor stanovuje podmienky účasti na podujatí. Organizátor 

zabezpečuje pre súťažiacich: štartovné číslo, čaj, teplé jedlo, sadu prezentačných predmetov. 

 

2. Súťažiace osoby  

Súťažiacimi sú deti vo veku od 0 do 14,99 roka, ktoré sa podujatia zúčastňujú z vlastnej vôle. 

Počet súťažiacich detí je obmedzený na 150.  

Súťažiaci sú povinní zabezpečiť si: bicykel, resp. odrážadlo, cyklistickú prilbu. 

 

3. Podmienky účasti a registrácia  

Podujatie je organizované ako verejné. Vstup nie je obmedzený.  

Pre účasť súťažiaceho na podujatí je potrebná registrácia cez elektronický formulár na webe organizátora, ktorý musí byť úplne 

vyplnený.  

Formulár vypĺňa za maloletého súťažiaceho jeho zodpovedný zástupca, ktorý vyplnením registračného formulára súhlasí 

s týmito podmienkami.  

Zástupca tým zároveň prehlasuje, že prihlásený súťažiaci je zdravotne spôsobilý absolvovať preteky. 

 

4. Účasť členov ŠKF a nečlenov ŠKF na podujatí  

Detskí členovia ŠKF, ktorí majú zaplatený členský poplatok za rok 2019, majú účasť na podujatí bezplatnú.  

Registrácia je pre nezaregistrovaných členov ŠKF spoplatnená sumou 3€, ktorú je potrebné zaplatiť na účet organizátora 

najneskôr 2 dni (elektronická registrácia sa uzatvára 9. októbra 2019) pred uskutočnením podujatia.  

K dispozícii bude aj možnosť zaregistrovať sa v deň konania podujatia v čase od 12:30 do 13:30 s úhradou v hotovosti. Takto 

registrovaný súťažiaci bude ukrátený o darček vo forme prezentačných predmetov ŠKF.  

Deň pred konaním podujatia si všetci zaregistrovaní súťažiaci (členovia aj nečlenovia ŠKF) budú môcť vyzdvihnúť pridelené 

štartovné čísla a prezentačné predmety v čase od 15:00 do 17:00 v mieste konania podujatia. 

Súťažiaci, ktorí sa zaregistrujú v mieste konania pretekov, budú mať štartovné čísla pridelené po prihlásení sa pri registračnom 

pulte v stanovenom čase v deň podujatia. 

 

5. Súťažné kategórie a priebeh podujatia  

Deti budú rozdelené do šiestich vekových kategórií a to 1-3,99 roky, 4-5,99 rokov, 6-7,99 rokov, 8-9,99 rokov, 10-11,99 rokov, 

12-14,99 rokov. Osobitnú kategóriu tvoria rodičia s kočiarmi. 

Súťažiť budú zvlášť dievčatá a chlapci. Začína sa s najnižšími kategóriami. V kategórii kočiarov súťažia dievčatá a chlapci spolu. 

Trať bude vytýčená drevenými kolmi a reflexnou páskou. Štart a cieľ trasy bude viditeľne označený.  

 

6. Vyhodnotenie súťaže a tombola  

V každej kategórii budú hodnotení prví traja súťažiaci, ktorí prejdú cieľom. 

Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené medailou, trofejou a vecnou cenou. Všetci registrovaní súťažiaci, ktorí absolvujú 

stanovenú trať, dostanú sladkú odmenu.  

Ceny do súťaže zabezpečuje ŠKF za pomoci sponzorov.  

Každý riadne zaregistrovaný súťažiaci je automaticky zaradený do tomboly s atraktívnymi cenami, ktorej žrebovanie prebehne 

po vyhodnotení pretekov. Hlavnou cenou v tombole je detský bicykel. 

Na ceny nevzniká účastníkom právny nárok a nie je ich možné vymáhať súdnou cestou. 

 

7. Všeobecné ustanovenia 

Podmienky účasti budú zverejnené na webovom sídle organizátora. 

Súťažiaci sú povinní v maximálnej miere brať ohľad a vyhnúť sa prípadnej kolízii a kontaktu s ostatnými účastníkmi pretekov 

a riadiť sa pravidlom "fair play". 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za zdravie a majetok účastníkov podujatia.  

Registráciou dávate súhlas na zverejnenie foto a video dokumentácie účastníkov podujatia na našom webe a facebooku. 

Každý sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. 


