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O pretekoch 
 
História pretekov 
 
História pretekov siaha až do roku 2006, kedy štartoval na Slovensku 1.ročník týchto pretekov. 
S myšlienkou zorganizovať cyklistické preteky a spropagovať tak mesto Sereď prišiel cyklistický 
nadšenec a zakladateľ cyklistického klubu ŠK Cyklo-Tour Sereď Dušan Holbík. Spolu s pár 
ďalšími priateľmi vytvorili organizačný tím a postupne začali oslovovať rôznych partnerov a 
naberať skúsenosti, ktoré sa snažili každým rokom vylepšovať. Trasu a profil pretekov menili 
každým rokom, aby viac vyhovovala raz vyznávačom kopcov a raz rovín. I keď boli začiatky ťažké, 
postupne si získavali svojich priaznivcov. 

 

 
Súčasnosť 

Vzhľadom k tomu, že cyklistika každým rokom napreduje po celom svete a stáva sa čoraz 
obľúbenejším športom všetkých vekových kategórii je potrebné, aby sme v tomto trende 
pokračoval aj Sereďmaratón. Za posledné roky je príprava čoraz detailnejšia a začína takmer 
na ďalší deň po pretekoch. Technológie, servis, bezpečnosť a služby pre pretekárov každým 
rokom organizačný tím neustále inovuje. Trasa pretekov bude tento rok dlhá 129 km a obsahuje 
ako roviny, tak aj kopce. Pretekári prechádzajú 2 krajmi, 4 okresmi, prechádza sa 21 obcami a 1 
mestom. Celá trať je zabezpečená dobrovoľníkmi, motorkármi, príslušníkmi štátnej a mestskej 
polície.  

Preteky sú zaradené v kalendári UCI čo im pridáva tiež na prestíži. Na štart sa už okrem 
Slovákov postavili pretekári aj z ďalších krajín ako sú Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, 
Nemecko, Belgicko, Rusko, Anglicko, Rumunsko a Slovinsko. 

Okrem hlavných pretekov sú organizované aj detské preteky s názvom Sereďmaratónik. Počet 
detí na týchto pretekoch medziročne stúpa a dnes sa ich počet blíži k 250. Deti môžu pretekať v 
rôznych kategóriách a vyhrať zaujímavé vecné ceny či už v detskej tombole, alebo v rôznych 
súťažiach. 

Aj napriek tomu, že nás zakladateľ týchto pretekov Dušan navždy opustil (v roku 2018) v našich 
srdciach zostane navždy. V tejto tradícii chceme pokračovať naďalej! 



 

Základné informácie 
 
 

 

Organizátor:   

ŠK Cyklo-Tour Sereď, mesto Sereď 

 

Miesto konania:    

Námestie Slobody, Sereď 

 

Dátum konania:   

22.5.2022 

 

Program dňa  (hlavné preteky) 

07:30 - 09:50     Registrácia pretekárov 

09:50 - 10:00     Príhovor pred štartom 

10:00                  Štart pretekov 

12:30 - 14:30     Obed 

13:30 - 14:50     Príchod pretekárov do cieľa 

15:00 - 15:30     Vyhodnotenie a tombola 

15:30                  Záver 

 
Štart pretekov:  

10:00 hod  (Ostrý letmý štart je na konci obce Šintava, 2 km od štartu)   

 

Prezentácia (kancelária):    
Prezentácia sa uskutoční v stane na Námestí Slobody, ktorý bude označený, ako „Kancelária“. 
Otvorená bude  v čase od 7:30 – 9:50 hod. Po tomto termíne bude kancelária zatvorená, preto 
odporúčame prísť skôr. Registrácia je možná len online formou. Pri prezentácii obdrží každý 
pretekár štartovací balík v ktorom nájde okrem štartovacích čísiel a čipu, aj darček, občerstvenie, 
zľavové kupóny, vecné i sladké prekvapenia. 
 

 



Štartovací balík: 
Každý štartovací balík obsahuje: 

✓ čip na elektronické meranie času, 

✓ štartovacie číslo na dres, 

✓ štartovacie číslo pod sedlo, 

✓ špeciálny darček, 

✓ energetická tyčinka a gél, 

✓ občerstvenie v bufete na horskej prémii (voda, ovocie, gély, a iné.), 

✓ tombolový lístok, 

✓ lístok na obed, 

✓ ovocie, 

✓ neobmedzený pitný režim na námestí, 

✓ zdravotné zabezpečenie, 

✓ servis neutrálneho mechanického auta, 

✓ servis bicykla pred a po pretekoch, 

✓ zabezpečenie trasy políciou, motorkármi, dobrovoľníkmi, 

✓ zľavové kupóny na nákup športových potrieb a oblečenia, 

✓ reklamné predmety, 

✓ oddychová zóna, 

✓ vecné a sladké prekvapenie, 

✓ SMS a online výsledky, 

✓ online certifikát z pretekov. 

 

Registrácia:  

Možnosť registrácie:  

1) registrácia online – zaregistrovaním sa online z pohodlia domova ušetríte čas aj peniaze. Pri 
online registrácii sú na výber 3 štartovné poplatky - 25€, 30€ a 35€.  Pretekári, ktorí sa zaregistrujú 
a zaplatia vopred môžu v deň pretekov využiť čas efektívnejšie – bezplatnou kontrolou bicykla 
servisným technikom, občerstvením, doplnením energie a pod. Registrácia je možná cez 
https://www.seredmaraton.sk/registracia. 

 
2) registrácia v deň pretekov – v deň pretekov nebude možná. 
 
 

Štartovné:    
Na výber sú k dispozícii 3 štartovné poplatky. Cena štartovného sa zvyšuje od začiatku každého 
ďalšieho nového mesiaca. Pretekári, ktorí sa zaregistrujú skôr, môžu na štartovnom ušetriť. 
 

 1. štartovný poplatok -  25€  (prihlásenie online do 31.3.2022)  
 2. štartovný poplatok -  30€  (prihlásenie online do 30.4.2022) 
 3. štartovný poplatok -  35€  (prihlásenie online do 19.5.2022) 
  
POZOR! Pri neuhradení štartovného do 7 dní od registrácie, bude registrácia automaticky zrušená! 

Online registrácia s možnosťou platby cez internet je možná len do 19.5.2022 23:59, alebo 

naplneniu limitu 300 pretekárov!  

Po tomto termíne bude registrácia ukončená. 

  

Držitelia preukazu ŤZP a pretekári nad 60 rokov platia štartovné 25€ až do 19.5.2022.  



 

Platba kartou 

Od roku 2022 sme prešli na bezpečný systém platba kartou. Po registrácii, tak budete môcť hneď 

uhradiť štartovné za preteky. 

 

Platba prevodom 

Ponechávame možnosť uhradiť štartovné aj pôvodným spôsobom. 

Číslo účtu (IBAN): SK9809000000000201755426, Slovenská sporiteľňa 

Variabilný symbol: Pri online registrácii je to ID kód, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maily, pri 
inom spôsobe uveďte dátum narodenia DDMMRR.  

Doplňujúce údaje: do poznámky je potrebné uviesť meno pretekára! 

 

Kategórie:  
A: 18-29r.     E: 60-69 
B: 30-39r.     F: 70 a viac 
C: 40-49r.    G: Ženy 
D: 50-59r    H: Súťaž družstiev* 

 

*Pri súťaži družstiev musia byť minimálne 4 v cieli, podľa  dosiahnutého najnižšieho času.  

Pretekári mladší, ako 18 rokov musia priniesť súhlas rodiča! 

 

Vrátenie štartovného: 

Pokiaľ sa pretekov nebudete môcť zúčastniť dajte nám vedieť. Štartovné sa na cyklistických 
pretekoch štandardne nevracia. U nás chceme cyklistom vyjsť ústretovo a preto dávame na výber 
z viacerých možností.  

- Štartovné chcete ponechať pre organizátora na rozvoj pretekov za čo Vám pošleme 
štartovací balík priamo domov. 

- Štartovné chcete presunúť do ďalšieho ročníka 
- Štartovné chcete vrátiť, odpočíta sa z neho storno poplatok 5€ 

 

Rozhodcovia:                

Deleguje Slovenský zväz cyklistiky (SZC). 

 

Covid opatrenia: 

Budú doplnené v súlade s platnými nariadeniami pred podujatím.  

 



Časový harmonogram prechodov cez obce a mestá:          

 

Miesto 

Vzdialenosť 

od štartu 

(km) 

Vzdialenosť 

do cieľa 

(km) 

30 km/h 35 km/h 38 km/h 41 km/h 

Sereď – Námestie Slobody – ŠTART 0 129,3 10:00 10:00 10:00 10:00 

Šintava - oficiálny štart 2,40 126,90 10:05 10:04 10:04 10:04 

Šoporňa 7,1 122,2 10:14 10:12 10:11 10:10 

Pata 9,5 119,8 10:19 10:16 10:15 10:14 

Báb 18,3 111 10:37 10:31 10:29 10:27 

Rumanová - Rýchlostná prémia (S1) 20,5 108,8 10:41 10:35 10:32 10:30 

Rišňovce 26 103,3 10:52 10:45 10:41 10:38 

Alekšince 30 99 11:00 10:51 10:47 10:44 

Andač 32,2 97,1 11:04 10:55 10:51 10:47 

Zbehy 37 92,3 11:14 11:03 10:58 10:54 

Čab 42,1 87,2 11:24 11:12 11:06 11:02 

Nové Sady 43,6 85,7 11:27 11:15 11:09 11:04 

Malé Zálužie 45,5 83,8 11:31 11:18 11:12 11:07 

Kapince 48,4 80,9 11:37 11:23 11:16 11:11 

Merašice - Rýchlostná prémia (S2) 50,7 78,6 11:41 11:27 11:20 11:14 

Dolné Otrokovce 53,8 75,5 11:48 11:32 11:25 11:19 

Horné Otrokovce - Horská prémia (HP1) 57,6 71,7 11:55 11:39 11:31 11:24 

Orešany 60,4 68,9 12:01 11:44 11:35 11:28 

Bzince 63 66,3 12:06 11:48 11:39 11:32 

Radošina - Horská prémia (HP2)  66,1 63,2 12:12 11:53 11:44 11:37 

Nitrianska Blatnica 67,7 61,6 12:15 11:56 11:47 11:39 

Krtovce 71,5 57,8 12:23 12:03 11:53 11:45 

Veľké Ripňany - BUFET 76 53,3 12:32 12:10 12:00 11:51 

Malé Ripňany 79 50,3 12:38 12:15 12:05 11:56 

Biskupová 81 48,3 12:42 12:19 12:08 11:59 

Malé Zálužie 83,9 45,4 12:48 12:24 12:12 12:03 

Nové Sady 85,8 43,5 12:52 12:27 12:15 12:06 

Čab 87,2 42,1 12:54 12:29 12:18 12:08 

Zbehy 93 36,3 13:06 12:39 12:27 12:16 

Andač 97 32,3 13:14 12:46 12:33 12:22 

Alekšince 100 29,3 13:20 12:51 12:38 12:26 

Rišňovce 103,7 25,6 13:27 12:58 12:44 12:32 

Rumanová (S3) 108,8 20,5 13:38 13:07 12:52 12:39 

Báb 111 18,3 13:42 13:10 12:55 12:42 

Pata 119,5 9,8 13:59 13:25 13:09 12:55 

Šoporňa 122,6 6,7 14:05 13:30 13:14 12:59 

Šintava 128 1,3 14:16 13:39 13:22 13:07 

Sereď – Námestie Slobody  – CIEĽ 129,3 0 14:19 13:42 13:24 13:09 

 

 

 

 

 

 

 



Trasa:   

Trasa pretekov má dĺžku 129,3 km. Obsahuje, ako roviny, tak aj kopce. Pretekári prechádzajú 
2 krajmi, 4 okresmi, 21 obcami a 1 mestom. 

 

 
 

 
 

 

 

POZOR: Oficiálny štart bude po 2,5 km na konci obce Šintava. 

 



Občerstvenie:   

Pre cyklistov je pripravené občerstvenie v zázemí pretekov na námestí a rovnako aj na trase 
v bufete.  

Na námestí je zabezpečené miesto s vodou, sladké občerstvenie, iontové nápoje, ovocie.  Po 
príchode pretekárov bude na výber teplá strava formou mäsitých aj bezmäsitých cestovín 
v súlade s epidemiologickými podmienkami.  

Bufet je v obci Veľké Ripňany pred poľnohospodárskym družstvom. K dispozícii bude voda, 
iontové nápoje, Coca-Cola, energetické gély, tyčinky ovocie, soľ a iné.  

 
 

Bonusové súťaže: 

Pretekári môžu na trase zbierať bonusové body na horských a rýchlostných prémiách, ktoré budú 
vyznačené na ceste číslami 1km, 500m, 100m. Bodovaní sú prví desiati pretekári na každej 
prémii bodmi 15-12-10-8-7-6-4-3-2-1. Vyhráva pretekár, ktorý nazbiera najviac bonusových 
bodov. V prípade rovnakého počtu bodov bude rozhodujúce lepšie umiestnenie v cieli.  

 
Ceny pre víťazov 
 
Celkový víťaz*                                 

✓ Cyklistický dres 

✓ Finančná hotovosť 150€ 

✓ Trofej 

✓ Vecné ceny 

✓ Šampanské  

Horská prémia (samostatne muži a ženy) (HP) 
 
Pre víťaza/víťazku horskej prémie sú pripravené tieto ceny: 
 

✓ Cyklistický dres 

✓ Finančná hotovosť 80€ 

✓ Trofej 

✓ Vecné ceny 

✓ Šampanské  

 
Rýchlostná prémia (samostatne muži a ženy) (RP) 
 
Pre víťaza/víťazku rýchlostnej prémie sú pripravené tieto ceny: 
 

✓ Cyklistický dres 

✓ Finančná hotovosť 80€ 

✓ Trofej 

✓ Vecné ceny 

✓ Šampanské  

 



Najlepší pretekár (do 25 rokov) 
 
Pre víťaza sú pripravené tieto ceny: 
 

✓ Cyklistický dres 

✓ Finančná hotovosť 80€ 

✓ Trofej 

✓ Vecné ceny 

✓ Šampanské  

 
 
Celkové poradie (1*. - 8. miesto): 

✓ Finančná hotovosť 150€ + 120€ + 100€ + 70€ + 50€ + 30€ + 20€ + 10€ 

✓ Pohár (1.-3. miesto) 

✓ Vecné ceny 

✓ Šampanské 

                                      
Jednotlivé kategórie A- H (1. - 3. miesto): 

✓ Medaile 

✓ Vecné ceny 

✓ Šampanské 

 
Tombola 
 
Pre tých, ktorým sa nepodarilo očakávané umiestnenie na pretekoch je pripravená tombola, kde 
môžu vyhrať ceny, ako finančné poukážky, športové oblečenie, cyklo doplnky a ďalšie hodnotné 
ceny. 
 

Kontakty 
 
Riaditeľ pretekov:                             
Lukáš Riha               +421904/430 214       riaditel@seredmaraton.sk 
 
Technický riaditeľ:                   
Erik Štefanek           +421910/189 800       technika@seredmaraton.sk 
 
Koordinátor služieb:                                       
Vladimír  Borkovič  +421905/213 481        sluzby@seredmaraton.sk 
 
Koordinátor dopravy:                                
Dominik Tvrdý         +421911/526 036        doprava@seredmaraton.sk 
  
Koordinátor registrácie a Sereďmaratónika:  
Barbora Javorová    +421917/157 385       registracia@seredmaratonik.sk 
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Dôležité upozornenia:  
Vyhodnotenie je spoločné pre licencovaných aj nelicencovaných cyklistov a cyklistky zo všetkých 
krajín, podľa umiestnenia v cieli.                       

Preteky prebiehajú za plnej dopravnej premávky. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi  
usporiadateľov, rozhodcov a polície. Na trati je zabezpečený bezproblémový prejazd pelotónu 
cez jednotlivé križovatky a odbočky. Značenie na ceste žltou farbou v tvare šípky. HP a RP 
označená v metroch (1km,500m,100m). Obmedzený počet sprievodných vozidiel, organizátor 
pridelí označenie číselne 1-7, poradie v pelotóne určí hlavný rozhodca. Preteká sa na vlastnú 
zodpovednosť a nebezpečenstvo. Prísny zákaz štartu bez štartových čísiel a prilby! Počas 
pretekov je možné odhadzovať odpadky len v odpadkovej zóne na to vyhradenej za HP – 
vyznačená v mape pretekov. Pretekár, ktorý poruší tento zákaz bude diskvalifikovaný. Písomné 
protesty a pripomienky v kancelárii najneskôr 15 min. po vyhlásení výsledkov pretekov. Zberné 
vozidlo a sanitka sa bude pohybovať na konci pelotónu. Neutrálne mechanické vozidlo so 
servisom na rýchlu opravu defektov, technických problémov a s občerstvením sa bude pohybovať 
v zadnej časti pelotónu.  
 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise! 
 

 
 

      


