
 
 

Cyklojazda Medzilaborce 
Informácie pre účastníkov 

 
Cieľ cyklopodujatia: 

Cyklojazdou, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 1. septembra na trase Medzilaborce – Roškovce – 

Bystrá – Havaj – Medzilaborce chceme širokej verejnosti ukázať, že rozvoj cykloturistiky 

v tomto regióne má zmysel s ohľadom na nádhernú prírodu, výnimočné pamiatky, ale aj 

ľudí, ktorí tú zachovávajú tradície. Ide o nesúťažnú cyklojazdu bez spoločného štartu, ktorá 

je určená pre cyklistov nad 18 rokov. Počet účastníkov je obmedzený na 20. Štartovať sa 

bude v Medzilaborciach. Dĺžka trasy predstavuje spolu cca 34 kilometrov s prevýšením 466 

metrov, vedie po cestných komunikáciách a nespevnených cestách. Pre každého 

registrovaného účastníka je pripravené občerstvenie a medaila. Súčasťou podujatia bude aj 

tombola so zaujímavými cyklistickými cenami. Na cyklojazdu si odporúčame vziať crossový 

alebo trekový bicykel. Dobrovoľné štartovné na podporu cykloturistiky je 3 €. Prihlásiť sa 

môžete prostredníctvom formulára zverejneného na www.hornyzemplin.sk do 30.8.2022.  

 

Počet účastníkov (kapacita obmedzená): 20 cyklistov 

Kategórie: nesúťažná cyklojazda určená pre cyklistov nad 18 rokov 

Termín: štvrtok 1.9.2022 

Prihlásenie prostredníctvom formulára zverejneného na webe: 

https://www.hornyzemplin.sk/l/cyklojazda-medzilaborce/  

Oficiálny začiatok: 8:00 h (Medzilaborce) 

Dĺžka trasy:  34 km spolu 

Terén: cestné komunikácie, nespevnené cesty 

 

Registrácia Medzilaborce (od 8:00 – 8:30 h) – Múzeum moderného umenia Andyho 

Warhola, pri fontáne. Po registrácii nás čaká individuálny nástup na trasu: Medzilaborce – 

Roškovce – Bystrá – Havaj – Medzilaborce. 

 

 

http://www.hornyzemplin.sk/
https://www.hornyzemplin.sk/l/cyklojazda-medzilaborce/


 
 

Pre každého registrovaného účastníka je pripravené občerstvenie a účastnícka 

medaila.  

 

Dobrovoľné štartovné: 3 eurá 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Prezentácia 
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti. 
 
Podmienky účasti 
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo 
chladného počasia si organizátor z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu 
alebo zrušenie podujatia. 
b) Podujatie sa realizuje za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo. 
c) Organizátor podujatia, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s 
uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a 
majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. 
d) Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj 
trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci 
sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklojazdou utrpenom úraze 
alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči organizátorom podujatia. Účastník 
berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na organizátorov žiadne nároky. Ďalej 
berie na vedomie, že bude dodržiavať nariadenia organizátorov. Účastník súhlasí s 
podmienkami účasti a prihlasuje sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z 
podujatia a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho 
hľadaním sám účastník. 

COVID informácie 

 v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a nemožnosti usporiadať podujatie v 

stanovenom termíne sa podujatie buď zruší alebo presunie na iný termín  

 v prípade zrušenia podujatia o tom organizátori upovedomia účastníkov a verejnosť 

v dostatočnom predstihu 
 každý účastník sa zaväzuje dodržiavať protiepidemiologické opatrenia platné v čase konania 

podujatia 

 organizátor má právo odoprieť vstup, resp. vykázať z podujatia osobu, ktorá odmietne splniť 

platné opatrenia 

 kapacita areálu štartu a cieľa podujatia bude kontrolovaná organizátorom 

 
Záverečné ustanovenia 

 Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

 Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým 

vozíkom. 
 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti. 

 Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov a musia dodržiavať pravidlá 

premávky na cestných komunikáciách. 

 Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!  

 Medzi povinnú výbavu patria tiež: osvetlenie bicykla, reflexné prvky na oblečení a rúško  

 Zmena programu vyhradená! 


