
Správne odpovede testov z pravidiel SZC zverejnených  

na Cycling-Info.sk 1. mája 2020 

 

 

 

Test č. 1 - cestná cyklistika (pre deti) - správne odpovede: 

 

1. c 

2. b, c , d 

3. a, d 

4. a, b 

5. a 

6. c 

7. b 

8. b 

9. d 

10. b, c 

 

 

 

Test č. 2 - cestná cyklistika (preteky UCI 2. kat) - správne odpovede: 

 

 

1. c 

2. b 

3. b 

4. a 

5. c 

6. a 

7. b 

8. c 

9. b 

10. a 

11. c 

12. b 

13. c 

14. c 

15. c 

 

 



Test č. 3 - dráhová cyklistika (pre deti) - správne odpovede: 

1. c 

2. b, c , d 

3. b, c 

4. c  

5. b 

6. a, c 

7. a, b 

8. a, b 

9. a, c, d 

10. b, c 

 

 

 

Test č. 4 - prierezový test - správne odpovede sú vyznačené červenou: 

 

1. 

O konferencii SZC platí, že 

Je najvyšším orgánom SZC. áno nie 

Je štatutárnym orgánom (vykonáva právne úkony) SZC. áno nie 

Je disciplinárnym orgánom SZC. áno nie 

Zvoláva sa minimálne raz ročne. áno nie 

 

2. 

O licencii vydanej SZC platí, že 

Je dokladom totožnosti. áno nie 

Môže byť vydaná aj cudzincovi s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky. 

áno nie 

Obsahuje UCI ID. áno nie 

Obsahuje údaj o pohlaví jej držiteľa. áno nie 

 

3. 

O národnom rozhodcovi SZC platí, že 

Môže byť na medzinárodné preteky delegovaný UEC (Európskou cyklistickou 
konfederáciou) 

áno nie 

Musí mať na pretekoch licenciu vydanú SZC alebo UCI. áno nie 

Môže byť angažovaný do organizácie pretekov, na ktorých rozhoduje. áno nie 

Po dovŕšení 70teho roku veku nemôže byť delegovaný na preteky zaradené do 
kalendára SZC. 

áno nie 

 



4. 

O prológu v cestnej cyklistike platí, že 

Jeho dĺžka môže byť maximálne 3 kilometre. áno nie 

Je možné ho zaradiť iba do etapových pretekov. áno nie 

Jeho výsledky sa započítavajú do celkovej klasifikácie. áno nie 

Pretekári štartujú hromadne letmým štartom. áno nie 

 

5. 

O pretekoch jednotlivcov v cestnej cyklistike platí, že 

Pretekári musia počas pretekov nosiť dve chrbtové čísla. áno nie 

Pretekári môžu bez hrozby sankcie prejsť aj cez zatvorené železničné priecestie. áno nie 

Pri šprinte môže pretekár ľubovoľne meniť priamy smer jazdy, a to aj vtedy, ak 
by mohol ohroziť ostatných pretekárov. 

áno nie 

Je dovolené, aby si pretekári rozdielnych tímov podávali medzi sebou svoje 
občerstvenie. 

áno nie 

 

6. 

O časovke jednotlivcov v cestnej cyklistike platí, že 

Poradie štartov určuje organizátor pretekov. áno nie 

Ak je pretekár dostihnutý iným pretekárom, nesmie sa mu viezť v závetrí ani mu 
rozrážať vzduch. 

áno nie 

Pretekári si smú navzájom pomáhať. áno nie 

Sprievodné vozidlo musí jazdiť za pretekárom s odstupom najmenej 10 metrov. áno nie 

 

7. 

Medzi uznané nehody v dráhovej cyklistike patrí: 

Defekt. áno nie 

Cúvanie. áno nie 

Porucha dôležitej časti bicykla. áno nie 

Opodstatnený pád. áno nie 

 

8. 

Medzi disciplíny (špeciality) v dráhovej cyklistike patrí: 

100 metrov na čas. áno nie 

Keirin. áno nie 

Bodovacie preteky dvojíc. áno nie 

Tandem. áno nie 

 

 



9. 

O disciplíne (špecialite) šprint v dráhovej cyklistike platí, že 

Sú to preteky medzi 2 až 4 pretekármi na 2 alebo 3 okruhy. áno nie 

Pretekár smie útočiť a predbiehať zľava aj súpera, ktorý sa nachádza 
v šprintérskom území. 

áno nie 

Pozícia na štarte sa určuje losovaním. áno nie 

V každom kole je posledný pretekár vyradený z pretekov. áno nie 

 

10. 

Medzi disciplíny MTB XC (Cross-country) patrí: 

Four Cross (4X). áno nie 

Enduro (END) áno nie 

Cyclo-cross (CX) áno nie 

Cross-country Olympic (XCO) áno nie 

 

11. 

O vybavení pretekárov v disciplíne MTB XC (Cross-country) platí, že: 

Používanie vysielačiek medzi pretekármi je povolené. áno nie 

Pretekári môžu používať iba bicykel s kolesami rovnakého priemeru. áno nie 

Pretekári môžu používať tradičné cestné riadidlá (barany). áno nie 

Kamery na bicykloch nie sú povolené za žiadnych okolností. áno nie 

 

12. 

O občerstvovacej/technickej zóne (depe) v Cross-country Olympic (MTB XCO) platí, že: 

Mechanik v nej môže utekať vedľa jazdca. áno nie 

Je v nej povolený fyzický kontakt medzi mechanikom/občerstvovačom 
a pretekárom. 

áno nie 

Pretekár do nej môže vojsť iba jeden krát za celé preteky. áno nie 

Musí byť vždy zriadená ako zdvojená občerstvovacia/technická zóna. áno nie 

 

13. 

O trati pre cyklokros platí, že: 

Nafukovacie oblúky, ktoré križujú trať sú zakázané. áno nie 

Trať musí tvoriť uzatvorený okruh. áno nie 

V štartovacej zóne môžu byť umiestnené prekážky. áno nie 

Najmenej 90 % trate musí byť zjazdných na bicykli. áno nie 

 

 

 



14. 

O prekážkach na trati pre cyklokros platí, že: 

Na trati musí byť umiestnených minimálne sedem umelých prekážok. áno nie 

Celková dĺžka všetkých prekážok nesmie prekročiť 10 % trate. áno nie 

Zjazd dole schodmi je povolený. áno nie 

Umelé pieskové úseky trate sú zakázané. áno nie 

 

 

15. 

O pretekoch v cyklokrose platí, že: 

Pretekári musia štartovať s jednou nohou na zemi. áno nie 

Pre kategóriu Muži Elite je ideálna dĺžka pretekov 120 minút. áno nie 

Použitie rádiového spojenia medzi pretekármi je povolené v kategóriách Muži 
Elite a Ženy Elite. 

áno nie 

Posledný okruh pretekov musí byť oznamovaný zvonením. áno nie 

 

 


