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1. PROPOZÍCIE

1.1 Registrácia
Registrácia sa uskutoční dna 28. augusta 2021 od 07.45 h do 
09.15 h pri kultúrnom dome Necpaly, pohostinstvo pod Lipkou 
(v strede dediny). Podujatie sa uskutoční za každého počasia.

1.2 Štartovné
Výška štartovného je stanovená na 10 EUR. Štartovné sa platí na 
mieste, v den preteku. V štartovnom je zahrnuté: upomienkový 
predmet a občerstvenie po preteku.
Deti štartovné neplatia.

1.3 Trasa preteku
- Štart preteku bude spred Necpalského kaštiela
- Cyklistická čast 11 km bude prebiehat cez Necpalskú dolinu na 
Balcierovo, kde sa bude nachádzat depo (pretekárom odporúčame 
vybrat trekingový alebo horský bicykel z dôvodu zlého asfaltu, štrku 
a dier)
- Prevýšenie cyklistickej časti: cca 350 m
- Bežecká čast 3,4 km začína v depe Balcierovo a pokračuje po 
modrej turistickej značke na chatu pod Borišovom (1312 m n. m.)
- Prevýšenie bežeckej časti: cca 460 m
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1.5 Program
07:45 - 09:15 - prezentácia
09:30 - výklad trate
10:00 - hromadný štart preteku
10:30 - štart detí (3 km bicykel + 700 metrov beh)
12:00 - občerstvenie guláš + pivo/kofola
14:00 - 15:00 - vyhlásenie výsledkov, tombola

1.4 Povinná výbava preteku
Počas cyklistickej časti preteku je povinná prilba nasadená na hlave.
Odporúčame tiež:
0,5l vody so sebou;
hroznový cukor.

1.6 Kategórie
deti 1, deti 2, deti 3, juniori, juniorky, zeny do 39 r., zeny 40 - 49 r., 
zeny od 50 r., muzi do 39 r., muzi 40-49 r., muzi od 50 r., “TIR”ˇ ˇ ˇ

ˇ
ˇ

ˇ



2. DALŠIE INFORMÁCIE

2.1 Všeobecné informácie
Vzhladom na to, že sa pretek uskutoční na území Národného parku 
Velká Fatra, prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali 
nariadenia a pravidlá pohybu a pobytu na tomto území.

Zaplatením štartovného každý účastník preteku sútaží na vlastné ne-
bezpečenstvo.

Organizátor nepreberá zodpovednost za škody majetku alebo 
zdravia súvisiace s účastou na pretekoch alebo pri presune na 
preteky a v mieste konania.

2.2 Ochrana osobných údajov
Každá osoba zúčastnená na podujatí dáva svojou účastou súhlas na 
spracúvanie osobných údajov podla zákona č. 18/2018, respektíve 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o volnom pohybe takýchto údajov (GDPR) na administratívne účely 
preteku - meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, pohlavie a rok 
narodenia a na následné propagačné účely preteku súhlasí s 
publikovaním fotografií, na ktorých sa nachádza, a to najmä na 
facebookovej stránke podujatia a propagačných materiáloch - 
plagáty a pod.

Tento súhlas sa dá kedykolvek odvolat písomne na e-mailovej
adrese lubo.mikulka@gmail.com.
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3. MAPA TRASY

4. PREVÝŠENIE
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5. SPONZORI A PARTNERI

RP Design - Radoslav Palovič



hlavný partner

obec Necpaly



Riaditel preteku
Luboslav Mikulka
lubo.mikulka@gmail.com
+421 905 513 098

Grafické spracovanie, použité fotografie:
(c) Jakub Kotúč

Organizátor:
Komisia cestovného ruchu pri OcÚ Necpaly,
DHZ Necpaly

Všetky práva vyhradené.
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