
Propozície  TOUR 66 
 
Organizátori pozmenili trasu preteku v 2. ročníku tak, aby prilákala širšiu cyklistickú verejnosť. 
Pozmenená trasa sa rozkladá v nádhernom stredoslovenskom prostredí na pomedzí Horehronia a 
Gemera, obklopená tromi slovenskými národnými parkami Nízke Tatry, Muránska Planina a 
Slovenský Raj. 
 
Začíname ako tradične na breznianskom námestí a vyberieme sa cez rázovitú obec Michalová a 
Pohronská Polhora, cez sedlo Zbojská s obľúbeným salašom až do Tisovca v údolí rieky Rimava. 
Tu čaká prvé strmšie stúpanie do sedla Dielik a následný zjazd do obce Muráň. Krásne a najdlhšie 
stúpanie pretekov vedie lesnou cestou popri Muránskom hrade, cez klenot Muránskej planiny Veľkú 
lúku, kde bude horská prémia. Stúpanie je zakončené vrcholom dňa v nadmorskej výške 942 mnm v 
sedle Javorinka. Cyklisti sa následne preklopia na Horehronie a zabočia smerom na Telgárt, kde sa 
v centre obce po rýchlostnej prémii otočia a budú pokračovať po ceste E66, cez ďalšie rázovité obce 
Horehronia s ďalšou rýchlostnou prémiou v srdci obce Heľpa, až do cieľa pretekov opäť v Brezne 
na námestí M.R.Štefánika.  
 
Spolu na pretekárov čaká 111 km a nastúpajú 1690m. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA : 

 

Dátum a miesto: 18.jún 2017, Námestie M.R.Štefánika, Brezno  
Čas štartu: slávnostný štart pretekov 18.6.2017 o 10:30. 
Usporiadateľ pretekov: Mesto Brezno a CK Route 66 Brezno n.o. 
Riaditeľ pretekov: Emil Caban  
Technický riaditeľ: Miroslav Kováčik – 0903 313 784 
Zdravotná služba: NSP Brezno 
Hlavný rozhodca: Peter Štulrajter 

TECHNICKÉ USTANOVENIA : 

 

Prihlášky: prostredníctvom registračného formulára od 1. marca 2017 do 17. júna 2017 na 
oficiálnej web stránke podujatia www.ckroute66.sk, prípadne v deň pretekov 18.6.2017, od 7:00 do 
10:00, v stánku s označením "REGISTRÁCIA". 
 
Kancelária pretekov: reštaurácia Alžbetka, M.R.Štefánika , Brezno 
 
Prezentácia / Registrácia: 18.6.2017, od 7:00 do 10:00, v mieste štartu a cieľa, tj. Námestie 
M.R.Štefánika Brezno, 
 
PREZENTÁCIA: pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením 
"PREZENTÁCIA", 
 
REGISTRÁCIA: pre pretekárov, ktorí štartovné uhradia na mieste v hotovosti, stánok s označením 
"REGISTRÁCIA". 

 

 



Štartovné 

– uhradené vopred - 15€, na číslo účtu IBAN: SK4109000000005077240777, SWIFT kód BIC: 
GIBASKBX,  

VS: vygenerovaný prihlasovacím systémom 

Poznámka: meno a priezvisko, rok narodenia 
úhradu štartovného je potrebné vykonať do 11. júna 2017,  
 
– v deň pretekov 18.6.2017 - 20€, platba v hotovosti 

KATEGÓRIE : 

A 17 – 23 rokov, 
B 24 – 39 rokov, 
C 40 – 49 rokov, 
D 50 – 55 rokov, 
E 56 – 60 rokov, 
F 61 – viac rokov, 
G - ženy. 
súťaž družstiev: vyhráva družstvo s najlepším súčtom časov troch narýchlejších pretekárov 

 
Trasa pretekov: Brezno, Michalová, Pohronská Polhora, Tisovec, Muráň, Telgárt, 
Červená Skala, Vaľkovňa, Pohorelská Maša, Heľpa, Závadka nad Hronom, Polomka, Beňuš, 
Brezno 
Dĺžka okruhu: 111 km 
Prevýšenie: 1690 m 
 

HORSKÉ A RÝCHLOSTNÉ PRÉMIE: 

Horská prémia: hrad Muráň (48km) 
Rýchlostné prémie: Telgárt (63km), Heľpa (82km) 
Prémie budú označené 1km, 500m, 200m a cieľovou čiarou.  
Víťaz každej prémie získa odmenu 50€. 

 

OBČERSTVENIE 

Bufet: po rýchlostnej prémii, na otočke v obci Telgárt na 63 km pretekov 

Obed: v cieli pretekov, reštauracia Alžbetka, Námestie M.R.Štefánika, Brezno 

 
 

VYHODNOTENIE A CENY: 

v mieste štartu a cieľa pretekov, tj. Námestie M.R.Štefánika v Brezne, ceny podľa zvyklostí a vecné 
ceny od partnerov podujatia. 
 
prvý traja v kategórii - vecné ceny  
1 - 6 v celkovom poradí - finančné ceny  
víťazné družstvo - vecné ceny 

 
 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

 

Preteky sa riadia ustanoveniami SZC.  
Účastníci sú povinní počas celých pretekov dodržiavať pravidlá cestnej premávky.  
Cyklisti štartujú na vlastnú zodpovednosť a musia byť zdravotne spôsobilí.  
Podmienkou účasti je cestný bicykel a riadne upevnenáprilba.  
 
V Brezne, dňa 15.2.2017 
 
Emil Caban 
riaditeľ pretekov 

 


