
23. ročník súťaže v jazde zručnosti 
” O pohár primátora mesta Spišská Belá ” 

 
 

                              00           Podmienky súťaže – sezóna 2023 : 
 
- Jazda zručnosti bude postavená od 12,00 do 16,05 hod. na parkovisku pri 

futbalovom štadióne v Spišskej Belej ; 
- 1. dvojkolo sa uskutoční 26.02.2023, - ďalšie termíny – viď kalendár nižšie; 

-  23. ročník bude mať 10 kôl ( teda 5 dvojkôl ) , v prípade zvýšeného počtu 

súťažiacich je možné počas prebiehajúceho ročníka prejsť opätovne na 
jednokolový mesačný cyklus usporiadania kôl – rozhodnutie je v kompetencii 

organizátora po dohode so súťažiacimi; 

- súťažiacim môže byť každý vodič, ktorý sa dostaví na štart jazdy zručnosti s 

osobným motorovým vozidlom a zaplatí vklad ; 
- každý súťažiaci môže opakovať jazdu zručnosti podľa vlastného uváženia s 

cieľom dosiahnuť čo najrýchlejší čas ; 
  - počas mesiacov júl a august sa neuskutoční žiadne kolo jazdy zručnosti; 

  - v sezóne bude jedno Bonusové kolo, t.z. každý súťažiaci získa v tomto kole 
dvojnásobný počet majstrovských bodov do celkového hodnotenia ; 
- bonusové kolo – bude určené dodatočne žrebom po skončení posledného 

10.kola v ročníku – teda žiaden z jazdcov nebude dopredu vedieť, ktoré to bude; 

- usporiadateľ môže ukončiť druhé kolo zo súťažného  dvojkola, ak sa 20 minút 

po dojazde posledného súťažiaceho nepostaví na štart ďalší súťažiaci. 
V prípade ak sa súťažiaci ohlási usporiadateľovi vopred, že bude meškať, 20 

minútové pravidlo sa neuplatní a usporiadateľ to bude akceptovať za 
predpokladu, že súťažiaci dodrží časový harmonogram dvojkola, t.j. na štart sa 

dostaví pred 16,05 hod. aktuálneho dvojkola; 
- vo výnimočných prípadoch môže usporiadateľ povoliť súťažiacemu odjazdiť 

jedno kolo z dvojkola vopred alebo dodatočne – ak má na takúto požiadavku 
súťažiaci mimoriadny dôvod; 
- ťahať ručnú brzdu spolujazdcom je povolené ; 

- vždy pred štartom do jazdy zručnosti  dáva súťažiaci vklad 0,50 EUR 

/ t.j. za každú  jazdu zručnosti je nový vklad 0,50 EUR  /; 
 

Kategórie 23. ročníka súťaže v jazde zručnosti “ O pohár primátora mesta 

Spišská Belá “ : 
 

A/ Kategória Dospelí : v tejto kategórii súťažia súťažiaci nad 18 rokov a majú 

platný vodičský preukaz. Teda táto kategória je určená pre širokú motoristickú 
verejnosť, s cieľom zdokonaliť sa v ovládaní motorového vozidla. Hodnotení 

muži aj ženy spoločne, Do tejto kategórie sa zapisuje súťažiacemu najlepší 
dosiahnutý výsledok v kole, ak absolvoval iba jednu jazdu v kole a nedokončil 

jazdu, budú mu pridelené majstrovské body v tejto kategórii – hodnotenie bude 

ako najhorší súťažiaci, ktorý dokončil kolo + 50TB ; 
B/ Kategória Ženy : v tejto kategórii súťažia všetci pretekári nežného pohlavia 

, teda ženy ; 
 

C/ Kategória Prvá jazda v kole : v tejto kategórii súťažia súťažiaci zaradení 



v kategóriách A a B spoločne. Do tejto kategórie sa zapisuje súťažiacemu 

výsledok prvej absolvovanej jazdy v kole, ak súťažiaci nedokončí prvú jazdu, 
nebudú mu pridelené žiadne majstrovské body v tejto kategórii ; 
 

D/ Kategória Junior : v tejto kategórii súťažia súťažiaci, ktorí nevlastnia 

vodičské oprávnenie a ich vek je od 6 do 18 rokov. 
 

Podmienky pre súťažiacich v kategórii Junior sú : 
 

1) Buď na mieste spolujazdca bude sedieť jeho zákonný zástupca – 

rodič, súhlas na súťaženie nebude usporiadateľom požadovaný , 
 

2) alebo na mieste spolujazdca bude sedieť súrodenec ( musí byť 
držiteľom vodičského oprávnenia ), prípadne osoba, písomne poverená 

zákonným zástupcom ( musí byť držiteľom vodičského oprávnenia ) + 
usporiadateľ bude vyžadovať súhlas na súťaženie od obidvoch rodičov 

písomne, pričom tento súhlas musí obsahovať telefonický kontakt na 
rodičov z dôvodu overenia pravdivosti usporiadateľom ; 
 
+ zákonný zástupca – rodič, súrodenec alebo osoba, písomne 

poverená zákonným zástupcom musí vozidlo pristaviť na štart jazdy zručnosti 

a po jej ukončení musí zákonný zástupca – rodič, súrodenec alebo osoba, 
písomne poverená zákonným zástupcom auto bezpečne zaparkovať tak, aby 

ostatným neprekážalo v súťažení ( platí pre 1) aj 2) ). 
 
!!!! Sankcie pre kategóriu Junior :  !!!! 
 
a) V prípade nesplnenia podmienky 1) resp. 2) alebo usporiadateľ zistí 

u súťažiaceho použitie alkoholických nápojov alebo iných omamných 

látok, nedostane súťažiaci od usporiadateľa povolenie na štart, 
 
b) V prípade porušenia spôsobu príjazdu na štart alebo odjazdu z cieľa bude 

súťažiaci diskvalifikovaný v súťažnom kole, v ktorom sa porušenia dopustil bez 

pardónu. Ak zopakuje priestupok trikrát počas ročníka, bude vylúčený zo súťaže 
na celú sezónu bez pardónu. 

 

E/ Kategória Veterán : v tejto kategórii súťažia všetci pretekári s vekom 60+  ; 
 

F/ Kategória MOTO : v tejto kategórii súťažia motocyklisti – tzv. jazdou 

pravidelnosti – jazda pravidelnosti znamená že súťažiaci absolvuje trať určenú 

pre kategóriu MOTO s cieľom dosiahnuť v dvoch po sebe nasledujúcich jazdách 

rovnaký čas. Súťažiacemu sa započítava výsledok s najmenším časovým 
rozdielom medzi dvoma jazdami ; počet kôl v tejto kategórii je limitovaný 

počasím, 
- po skončení kola jazdy zručnosti budú jazdcom pridelené majstrovské 

body za umiestnenie v kole ; 
 

- bodové hodnotenie pre kategórie A, B, C, D, E, F : 1.miesto - 60 bodov, 

2.miesto - 54, 3.miesto - 48,  4.miesto - 43, 5.miesto - 38, 6.miesto - 33, 

7.miesto - 29, 8.miesto - 25, 9.miesto - 22, 10.miesto - 21, 11.miesto - 

20, 12.miesto - 19, 13.miesto - 18, 14.miesto - 17, 15.miesto - 16, 

16.miesto - 15, 17.miesto - 14, 18.miesto - 13, 19.miesto - 12, 20.miesto 

- 11, 21.miesto - 10, 22.miesto - 9, 23.miesto - 8, 24.miesto - 7, 25.miesto - 
6, 26.miesto - 5, 27.miesto - 4, 28.miesto - 3, 29.miesto - 2, 30.miesto - 1; 



- pri rovnosti trestných bodov v JZ rozhoduje o poradí menej získaných 

TB  v hodnotení prvkov JZ , následne rýchlejší dosiahnutý čas v JZ, 

v prípade identického výsledku v JZ súťažiaci získavajú rovnaký  počet 

majstrovských bodov v danom kole ; 
 
 - výsledky jednotlivých kôl budú priebežne zverejňované na 

www.amkspisskabela.sk 

 - do konečného poradia sa budú započítavať výsledky 8-ich najlepších 

výsledkov z 10-tich – ak sa súťažiaci zúčastní bonusového kola; 
  - ak sa súťažiaci bonusového kola nezúčastní, do konečného poradia sa 

budú započítavať  všetky výsledky súťažiaceho, ktoré dosiahol 
v celej sezóne 2023. V kategórii MOTO sa škrtá jeden najhorší výsledok. 
 

- víťazom 23. ročníka v jednotlivých kategóriách sa stane súťažiaci s 
najvyšším súčtom majstrovských bodov a bude vyhlásený na slávnostnom 

vyhlásení výsledkov 23. ročníka súťaže v jazde zručnosti ” O pohár primátora 
mesta Spišská Belá ” v mesiaci február, prípadne marec 2023 – upresní sa ; 

 

  Víťazi jednotlivých ročníkov sú zverejnení na www.amkspisskabela.sk v sekcii 
História víťazov 
 

Termíny 23.ročníka súťaže v jazde zručnosti 
 

„ O pohár primátora mesta Spišská Belá “ : 
 
 

Kolo Dátum Miesto Mesto Deň Čas 

  1. kolo 26.02.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 12,00 do 14,05 

  2. kolo 26.02.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 14,05 do 16,05 

  3. kolo 30.04.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 12,00 do 14,05 

  4. kolo 30.04.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 14,05 do 16,05 

  5. kolo 25.06.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 12,00 do 14,05 

  6. kolo 25.06.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 14,05 do 16,05 

  7. kolo 24.09.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 12,00 do 14,05 

  8 .kolo 24.09.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 14,05 do 16,05 

  9. kolo 26.11.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 12,00 do 14,05 

10. kolo 26.11.2023 Parkovisko ŽSR Spišská Belá nedeľa  od 14,05 do 16,05 

                         
Zmena termínov dvojkola vyhradená !!! 

http://www.amkspisskabela.sk/
http://www.amkspisskabela.sk/

