
Podhoriansky stupák 

nultý ročník 

Propozície 

 

Miesto konania, registrácie, štartu, cieľa : Podhorany pri Prešove PSČ 082 12, areál základnej 

školy v Podhoranoch 

Riaditeľ pretekov: Jakub Čengeri 

Tajomník pretekov: Dávid Sivák 

Dátum pretekov: 20.5.2023 

Čas štartu: 11:00 

Začiatok registrácie: 8:30 

Parkovanie: Parkovisko pred kostolom sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch 

Výška štartovného: 17€ pri úhrade na účet do 15.5.2023, 23€ pri platení v hotovosti na mieste 

akcie 

Dĺžka trasy: 30km 

Prevýšenie: 1000 výškových metrov 

Občerstvenie: v cene štartovného je porcia gulášu + nápoj (pivo/kofola) 

Kategórie:  

Dorastenci: do 18 rokov 

Muži A: od 19 rokov do 39 rokov 

Muži B: nad 40 rokov 

Dorastenky: do 18 rokov 

Ženy A: od 19 rokov do 39 rokov 

Ženy B: nad 40 rokov 

Registračný link: https://racetime.sk/reg/podhoriansky-stupak-2023 

Registrácia: Na preteky sa môžete registrovať: cez on-line registráciu na www.racetime.sk do 

15.05.2023 17,-€ (pripísaná na účte organizátora) alebo 20.05.2023 (v deň pretekov) do 15 minút 

pred štartom 23€. Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na 

prezentáciu Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného. 

https://racetime.sk/reg/podhoriansky-stupak-2023


V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo, časomiera, umývanie bicyklov, zdravotná služba 

a občerstvenie na trati a v cieli (obed a nápoj), štartovný balíček. Pri registrácií v deň pretekov 

pretekárom negarantujeme prezentačnú tašku. 

Finančné odmeny pre najlepších pretekárov 

Občerstvovacia stanica 1x na trati + občerstvenie v cieli 

Cieľová fotografia + foto z trate a priestorov štartu 

V cieli bude: umývanie bicyklov, občerstvenie, 

Horská prémia pre najrýchlejšieho muža a ženu 

Informácie: Jakub Čengeri 0948 267 967 

Dodatočné informácie:  

Platby on-line registrovaných pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.  

Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.  

V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné 

nevracia. 

Podmienky účasti:   

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného 

počasia, nezískania potrebných povolení na prechod územiami, si usporiadateľ vyhradzuje právo 

na zmenu (skrátenie) trate   

Preteky sa uskutočnia za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo  

Odporúčame lekársku prehliadku   

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov 

môžu absolvovať preteky len v sprievode zákonného zástupcu  

Certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých 

pretekov  

 

Po skončení preteku nasleduje vyhlásenie najlepších pretekárov a tombola: pre prvých troch v 

každej kategórii sú pripravené vecné ceny. Pre všetkých účastníkov tombola. 

Prítomnosť zdravotníka: zabezpečená 

 

 

 


