
www.okolomalohontu.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDEĽA, 12. SEPTEMBER 2021 

Rimavská Sobota 

85 km – 1100 m 
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Teatro Okolo Malohontu 2021 

Cyklistické preteky Teatro Okolo Malohontu vznikli v roku 2014 so snahou spropagovať mesto 

Rimavská Sobota a región Malohont v rámci celého Slovenska a okolitých štátov. Organizačný 

tím pretekov tvorí skupina zanietených ľudí, ktorí pracujú 365 dní v roku, aby pripravili najkrajšie 

a najlepšie cyklistické preteky v regióne. Skorá jesenná príroda   v septembrovom termíne, v 

krásnom prostredí Malohontu a cieľ na dlažobných kockách historického hlavného námestia v 

Rimavskej Sobote s bohatou diváckou kulisou, dodávajú pretekom osobité čaro. Sú určené pre 

všetkých cestných cyklistov, amatérskych alebo licencovaných pretekárov. Svojím kopcovitým 

profilom majú charakter populárnych klasických jednodňových cyklistických pretekov, pričom 

dĺžka trasy je volená s ohľadom na rôznu výkonnosť účastníkov. Veríme, že kvalita podujatia  a 

atraktivita trate prilákajú množstvo pretekárov ale aj divákov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listina víťazov 

2020:  1. Samuel Kováč   2. Samuel Mičian   3. Dávid Kaško 

2019:  1. Gábor Feješ   2. Dávid Kaško   3. Samuel Mičian 

2018:  1. Gábor Feješ   2. Stanislav Béreš   3. Dániel Sasvári 

2017:  1. Adrián Babič    2. Dávid Kaško   3. Marcell Lippai 

2016:  1. Gábor Feješ   2. Dušan Kozel   3. Adrian Krupa 

2015:  1. Dušan Kozel   2. Filip Balciar   3. Juraj Karas 

2014:   1. Štefan Nôta   2. Filip Balciar   3. Dušan Kozel 
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Informácie 

Riaditeľ pretekov: Ing. Marek Urbančok, tel. č. 00421 917 270 007 
Technický riaditeľ: Jozef Juhaniak, tel. č. 00421 905 550 202 
Organizátor: OZ Okolo Malohontu 
Kontakt: info@okolomalohontu.sk 

Štartovný poplatok 

DÁTUM TRANSAKICE: ŠTARTOVNÝ POPLATOK: ÚČASTNÍCKY DAR: 

do 31.8.2021 20,- € tričko Okolo Malohontu 

po 1.9.2021 20,- € bez nároku na dar 

 

Platba štartovného je možná len bankovým prevodom. Podrobnosti o platbe sú zasielané 

na email po registrácii. V deň pretekov je platba možná v hotovosti len ak bol pretekár 

prihlásený online. Registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného 

poplatku. Pretekár sa v štartovej listine zobrazí až po úhrade štartovného. V prípade 

zrušenia pretekov sa štartovné vracia na účet pretekára v plnej výške. Štartovné sa v 

prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani neprenáša na druhý rok. 

Harmonogram dňa pretekov 

08:00 – začiatok prezentácie pretekárov, výdaj štartových čísiel 

10:00 – koniec prezentácie pretekárov 

10:30 – Štart pretekov Teatro Okolo Malohontu 

10:45 – začiatok sprievodného programu 

12:00 – začiatok výdaja obedov 

12:45 – Cieľ – predpokladaný príjazd pretekárov 

14:30 – vyhlásenie víťazov Teatro Okolo Malohontu 

16:00 – koniec výdaja obedov 

Prezentácia pretekárov 

– výdaj štartových čísiel bude 12.9.2021, od 8:00 do 10:00 hod. v Reštaurácii Čierny 

Orol na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote 

– pre identifikáciu a kontrolu dátumu narodenia je potrebné sa preukázať dokladom 

totožnosti (OP, licencia SZC, vodičský preukaz…)  

mailto:info@okolomalohontu.sk
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Hlavné súťažné kategórie 

Muži: 

– Elite: 18- viac rokov (2003-) 

– A: do 18 rokov (-2003) 

– B: 19-29 rokov (02-92) 

– C: 30-39 rokov (91-82) 

– D: 40-49 rokov (81-72) 

– E: 50-59 rokov (71-62) 

– F: 60- viac rokov (61-) 

Ženy: 

– Z: 18- viac rokov (2003-) 

Pretekári mladší ako 18 rokov musia priniesť súhlas rodiča!! 

Účasť v kategórii Elite je dobrovoľná, pretekári nebudú vyhodnotený v rámci inej 

vekovej kategórie. 

Špeciálne súťaže 

Súťaž vrchárov 
– na trase pretekov sú 4 horské prémie 
– bodujú prví traja na prémii: 3,2 a 1 bod 
– vyhráva pretekár s najväčším počtom bodov 
– pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v cieli 
– prémie budú vyznačené značkami 1 km, 500 m a 200 m 

Súťaž tímov 
– súťaže tímov sa môžu zúčastniť minimálne 4 a viac členné družstvá, do súťaže ste    
zaradení automaticky pri dostatočnom počte registrovaných členov tímu 
– všetci členovia musia uviesť úplne rovnaký názov tímu a zaškrtnúť políčko „som 
členom tímu“ pri tímovej súťaži v registračnom formulári 
– v cieli sa počíta čas prvých štyroch pretekárov z jedného tímu zaokrúhlený na 
sekundy nadol 
– vyhráva tím s najnižším dosiahnutým časom, pri rovnosti časov rozhoduje poradie 
štvrtého pretekára v cieli 

Súťaž ťažkých váh 
– súťaže ťažkých váh sa môžu zúčastniť všetci cyklisti bez rozdielu veku, ktorých 
telesná hmotnosť sa v deň pretekov bude rovnať alebo presiahne 100,00 kg 
– do súťaže NIE ste zaradený automaticky, treba sa do nej prihlásiť pri registrácií 
pretekára 
– súťažiaci budú skontrolovaní na osobnej váhe pri prezentácií v deň pretekov, ak 
nesplnia podmienku súťaže budú vyhodnotení len v rámci svojej vekovej kategórie 
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Súťaž historických bicyklov 
– súťaže historických bicyklov sa môžu zúčastniť cyklisti bez rozdielu veku, ktorí 
absolvujú celú trasu pretekov na bicykli, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

 rám z ocele 

 radiace páčky na spodnej rámovej trúbke 

 brzdové bowdeny vedené vrchom 

 klasické pedále bez nášľapného mechanizmu 

 žiadna karbónová súčiastka 

– kontrola bicyklov prebehne pri registrácií pretekárov, pri nesplnení podmienok súťaže 

bude pretekár vyhodnotený len v rámci svojej vekovej kategórie 

Súťaž najskúsenejších 
– najstarší účastník pretekov, ktorý príde do cieľa bude ocenený 

Ceny pre víťazov 

– celkový víťaz získa dres pre víťaza od spoločnosti VELORE a putovný pohár Teatro 

Okolo Malohontu 

– prví traja v kategórii Elite získajú finančnú odmenu (150, 100, 50 Eur) 

– prví traja v každej vekovej kategórii získajú trofej a 1kg medu Medúľ 

– prví traja v súťaži vrchárov získajú diplom a vecné ceny 

– prvé tri tímy v súťaži tímov získajú diplom 

– prví traja v súťaži ťažkých váh získajú diplom 

– prví traja v súťaži historických bicyklov získajú diplom 

– najstarší účastník/čka získa diplom 

Sprievodné vozidlá 

– len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov 

– sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú z dôvodu 

maximálnej bezpečnosti povolené 

– k dispozícii bude: 

 označené neutrálne mechanické vozidlo s možnosťou uloženia náhradných 

kolies podľa čísla pretekára, s náhradnými dušami a veľkou pumpou za prvou 

hlavnou skupinou pretekárov 

 zberné vozidlo za posledným pretekárom 

 vozidlo so zdravotníckym záchranárom 

 vozidlá a motorky zabezpečujúce bezpečnosť pretekárov 
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Podmienky a pravidlá 

– každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú 

zodpovednosť 

– každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo 

iným 

– usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi 

spôsobené 

– účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a 

organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené 

organizátormi a políciou 

– ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov 

– pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne 

ľudskou silou bez pomocných motorov 

– je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu, pod 

hrozbou diskvalifikácie! (okrem banánovej šupky) 

– križovatky na trase pretekov budú zabezpečené štátnou políciu od prejazdu prvého 

pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 60 minút od prejazdu prvého 

pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť 

pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov 

– organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií 

Občerstvovacie stanice 

– prvá občerstvovacia stanica bude za 3. horskou prémiou na 52km, k dispozícií budú 

cyklistické fľaše (bidony) s vodou, Cola, banány, tyčinky, pečivo, soľ… 

– druhá občerstvovacia stanica bude v cieli pretekov, k dispozícií bude voda, banány, 

sladké pečivo, čaj... 

Obed 

– po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed v reštaurácií Čierny 

orol 

– lístok na obed dostanete v štartovacom balíčku 

Sprchy 

– po pretekoch budú k dispozícii sprchy pre každého pretekára vo fitnescentre 

Bodyform, vzdialeného 300m od cieľa pretekov 
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Registrácia 

Registrácia v deň pretekov nebude možná ani v roku 2021! 

Registrácia na preteky Teatro Okolo Malohontu bude spustená od 1. 6. 2021 do 9.9.2021. 

Účastnícky dar získajú len prihlásený pretekári s uhradeným štartovným poplatkom do 

31.8.2021. Prosíme všetkých pretekárov aby si registráciu nenechávali na deň pretekov, 

čím nám veľmi zjednodušia prípravu podujatia. Čaká na Vás nezabudnuteľné cyklistické 

dobrodružstvo v nádhernom prostredí s nasledujúcimi výhodami: 

 štartovné čísla 

 zdravotné zabezpečenie 

 meranie času elektronickou 

 časomierou 

 neutrálne servisné vozidlá a zberné

 vozidlo 

 foto-servis profesionálnymi

 fotografmi 

 online a sms výsledky 

 2x občerstvovacia stanica a obed po

 pretekoch 

 účastnícky dar - triko 

 zabezpečenie trate políciou

 a dobrovoľníkmi 

 sprcha po pretekoch 
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Značenie trasy 

Trasa pretekov je značená plastovými tabuľkami umiestnenými na zvislom dopravnom 

značení. Vybrané križovatky sú doplnené aj o žlté šípky na asfalte. 

 

Horské prémie a prípadné diery v asfalte sú značené maľovanými značkami žltej farby 

na ceste. 
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Mapa trasy 
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Profil trasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situácia v meste 
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Itinerár 

Od 
štartu 

Do 
cieľa 

    
34 

km/h 
36 

km/h 
38 

km/h 

-2,9 85,0   RS, Hlavné námestie,                        SLÁVNOSTNÝ ŠTART 10:30 10:30 10:30 

-2,7 84,8 ↑ križovatka rovno, ulica Hatvaniho       

-2,5 84,6 ← križovatka vľavo, ulica Cukrovarská       

-2,3 84,4 → kruhový objazd, 2. výjazd, ulica Cukrovarská       

-1,5 83,6 → kruhový objazd, 2. výjazd, ulica Cukrovarská       

-0,7 82,8 ↑ križovatka rovno, cesta E571 E58 smer cesta č.72       

0,0 82,1 ↑ Tabuľa koniec mesta RS,                              OSTRÝ ŠTART 10:37 10:37 10:37 

1,5 80,6 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:40 10:40 10:39 

1,7 80,4 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:40 10:40 10:40 

3,0 79,1 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:42 10:42 10:42 

4,0 78,1 ↑ Veľké Teriakovce 10:44 10:44 10:43 

4,6 77,5 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:45 10:45 10:44 

6,1 76,0 ↑ Vrbovce 10:48 10:47 10:47 

6,3 75,8 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:48 10:48 10:47 

8,1 74,0 ↑ Hrachovo 10:51 10:51 10:50 

8,2 73,9 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:51 10:51 10:50 

9,7 72,4 ↑ Kociha 10:54 10:53 10:52 

12,4 69,7 ↑ Rimavské Zalužany 10:59 10:58 10:57 

13,5 68,6 ↑ Rimavská Baňa 11:01 11:00 10:58 

13,7 68,4 ← križovatka vľavo, smer Lehota nad Rimavicou 11:01 11:00 10:59 

16,1 66,0 ↑ Lehota nad Rimavicou 11:05 11:04 11:02 

22,4 59,7 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 11:17 11:14 11:12 

23,8 58,3 ↑ Kokava nad Rimavicou 11:19 11:17 11:15 

24,8 57,3 → križovatka vpravo, smer Klenovec 11:21 11:18 11:16 

29,7 52,4 ↑ sedlo Chorepa,                                              Horská Prémia 11:29 11:27 11:24 

32,7 49,4 ↑ Klenovec 11:35 11:32 11:29 

33,3 48,8 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 11:36 11:33 11:30 

37,7 44,4 ↑ Hnúšťa 11:44 11:40 11:37 

37,9 44,2 → križovatka vpravo, po hlavnej, ulica 1.mája 11:44 11:40 11:37 

39,3 42,8 ↑ križovatka rovno 11:46 11:43 11:39 

39,8 42,3 ↑ koniec mesta Hnúšťa 11:47 11:43 11:40 

44,0 38,1 ↑ sedlo Brezina,                                                Horská Prémia 11:55 11:50 11:46 

46,4 35,7 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 11:59 11:54 11:50 

49,0 33,1 ↑ vrch kopca,                                                     Horská Prémia 12:03 11:59 11:54 

49,0 33,1 ↑ BUFET       12:03 11:59 11:54 
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49,7 32,4 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 12:05 12:00 11:55 

52,2 29,9 → križovatka vpravo, smer Rovné 12:09 12:04 11:59 

52,7 29,4 ↑ Rovné 12:10 12:05 12:00 

55,9 26,2 ↑ Potok 12:16 12:10 12:05 

56,4 25,7 ↑ Alúvium blhu, začiatok 12:17 12:11 12:06 

61,5 20,6 ↑ Alúvium blhu, koniec 12:26 12:20 12:14 

61,9 20,2 ↑ Hrušovo 12:26 12:20 12:15 

62,4 19,7 ↑ križovatka rovno 12:27 12:21 12:16 

65,4 16,7 ← križovatka vľavo 12:32 12:26 12:20 

67,0 15,1 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 12:35 12:29 12:23 

67,4 14,7 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 12:36 12:29 12:23 

68,9 13,2 ↑ Teplý Vrch 12:39 12:32 12:26 

68,9 13,2 → križovatka vpravo 12:39 12:32 12:26 

70,7 11,4 ↑ Padarovce 12:42 12:35 12:29 

74,9 7,2 → križovatka vpravo, po hlavnej 12:49 12:42 12:35 

75,1 7,0 ↑ vrch kopca,                                                     Horská Prémia 12:50 12:42 12:36 

77,5 4,6 ↑ Nižná Pokoradz 12:54 12:46 12:39 

78,7 3,4 ← križovatka vľavo, po hlavnej 12:56 12:48 12:41 

79,7 2,4 ↑ Rimavská Sobota 12:58 12:50 12:43 

79,9 2,2 ← križovatka vľavo, Košická cesta, cesta E571 E58 12:58 12:50 12:43 

80,4 1,7 → križovatka vpravo, ulica Janka Jesenského 12:59 12:51 12:44 

80,6 1,5 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 12:59 12:51 12:44 

80,9 1,2 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 13:00 12:52 12:45 

81,2 0,9 ↑ križovatka rovno, ulica SNP 13:00 12:52 12:45 

81,3 0,8 → križovatka vpravo, ulica P.O.Hviezdoslava 13:00 12:53 12:45 

81,6 0,5 ← križovatka vľavo, ulica Kolomana Mikszátha 13:01 12:53 12:46 

81,9 0,2 ← križovatka vľavo, ulica Štefana Hatvániho 13:02 12:54 12:46 

82,1 0,0 ↑ Hlavné námestie                                                              Cieľ 13:02 12:54 12:47 

 


