
o.z. Cyklisti z okolia Hlohovca
pozývajú všetkých priaznivcov cyklistiky na 1. ročník cykloturistického podujatia:

Ponúkame Vám cyklopotulku okolím Hlohovca, Nitry či Topoľčian, vhodné pre všetky vekové kategórie, od detí až
po seniorov. Trasa vedie takmer stále po vedľajších cestných ťahoch. Cyklojazda nie sú preteky, avšak po koniec

Hlohovca pôjdeme jednotnou rýchlosťou za sprievodným vozidlom, za Hlohovcom už pustíme rýchlejších
cyklonadšencov do útoku! Pre tých pomalších pôjde stále sprievodné vozidlo vpredu, ktoré bude diktovať rýchlosť 25

- 30 km/h. V cieli vás srdečne pozývame na jedno chladené, radler či kofolu.

Organizuje: o.z. Cyklisti z okolia Hlohovca & Tím Gruchalák
Informácie: 0911 526 036

Kedy: 27. augusta  2022

Kde: Zámok Hlohovec (hore pred zámkom)

Trasa: 48 km,

Na trase bude jedna občerstvovacia stanica, ktorého poloha je zaznačená na sprievodnej mapke. Mapku dostane
každý štartujúci pri prezentácií. Okrem nej si však môžete na našom webovom sídle stiahnuť aj GPX trasy.

Program: Prezentácia od 830 hod. do 950 Pánska záhrada
Štart: 1010 hromadne zo Zámku, pre seniorov je štart možný aj z Pánskej záhrady.

Cieľ: Merašice, pred pohostinstvom Erika,
- ukončenie podujatia je o 14 hod., po tomto časovom limite bude podujatie ukončené, cieľ
uzatvorený a kancelária zrušená. Čas na presun do Hlohovca so sprievodným vozidlom dohodneme na
mieste pri občerstvení

V cieli čaká na každého účastníka DIPLOM a OBČERSTVENIE.

Upozornenia:
- vek štartujúceho neobmedzený, deti do 15 rokov v sprievode rodičov
- vlastný bicykel v dobrom technickom stave a aspoň základné vybavenie (duša, pumpa, ...).
- na trase je zabezpečená občerstvovačka s vodou!
- pre štartujúcich z Hlohovca je možnosť cesty späť so sprievodným vozidlom (viď obrázok mapy s oranžovým

lemovaním trasy), sprievodné vozidlo vyrazí najskôr až o hodinu po príchode do Merašíc
- ochranná prilba je povinná podľa platných právnych predpisov.
- podujatie sa uskutoční za každého počasia!
- každý účastník štartuje na vlastné riziko a nebezpečie, podujatie sa koná za plnej cestnej premávky!, bez
zabezpečenia križovatiek!, je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky! požívanie alkoholických nápojov

počas jazdy je zakázané!!
-Každý zúčastnený musí dodržiavať zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
- Registráciou automaticky súhlasite s GDPR
- Ďalšie informácie na www.czoh.org

Štartovné: - 5 € / online do 25.08.2022, uhradiť môžete na účet: Tatra banka: SK34 1100 0000 0029 4907 9543, do
poznámky napíšte SVOJE MENO A ŠTARTOVNÉ

- 10€ / na mieste od 830 hod.



Tešíme sa aj na Tvoju účasť
o.z. Cyklisti z okolia Hlohovca

& Tím Gruchalák


