Cyklomaratón po stopách Martina Rázusa
II. ročník
s vloženou súťažnou etapou s hromadným štartom 
na trati Kráľová Lehota – vrch kopca Čertovica
 
 
Organizátor:
Spolok Martina Rázusa
Spoluorganizátori:
Mesto Liptovský Mikuláš a ŠK Cyklosun 96 Liptovský Mikuláš
Dátum usporiadania: 
16. augusta 2003
Štartovné :
180.-Sk
Miesto štartu účastníkov cyklomaratónu a súťažnej etapy : 
Liptovský Mikuláš, časť Vrbica – rodný dom M. Rázusa
Čas štartu: 
8.45 h
Registrácia: 
od 8,00 h na mieste štartu
Trať cyklomaratónu:
Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš ( bližšie pozri časový rozpis)
Trať súťažnej etapy: 
Kráľová Lehota – vrch Čertovica - 18 km - 
 
2 vekové kategórie: 1. kat. do 35 rokov, 2. kat. nad 35 rokov
Ceny pre účastníkov súťažnej etapy: 
1. miesto 1000,-Sk, 2. miesto 600.-Sk, 3. miesto 300.-Sk 
v obidvoch kategóriách
Občerstvenie :
nealko nápoje a obed zabezpečia organizátori
 
 
Vyhlásenie výsledkov súťažnej etapy sa uskutoční v Banskej Bystrici
 
 
Prihlášky: 
Ing. Ján Bether, Liptovský Hrádok, tel./fax: 044/5221528
mobil: 0903/510246
e-mail: vitalit.sport@nextra.sk
 
 
UPOZORNENIE: V prihláške je potrebné uviesť aj vybratú časť cyklomaratónu: 
Lipt. Mikuláš-Brezno: 54 km, Lipt Mikuláš-Banská Bystrica: 100 km, celá trasa: 182 km, 
Brezno-Banská Bystrica: 45 km, Brezno-Liptovský Mikuláš: 136 km.
Pre účastníkov, ktorí si vyberú kratšiu časť cyklomaratónu bude na odvoz do Liptovského Mikuláša zabezpečený autobus, ktorý bude sprevádzať pelotón po celej trase.
- Cyklomaratón sa uskutoční za neobmedzenej cestnej premávky, preto každý účastník je povinný dodržiavať dopravné predpisy a pokyny organizátorov.
- Každý cyklista sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.
- Každý účastník je povinný ohlásiť usporiadateľovi 
                          - ukončenie jazdy: v Brezne alebo v Banskej Bystrici 
                          - zmenu svojej trasy oproti traťovému a časovému rozpisu 
                          - odstúpenie z akcie
 
 
Usporiadateľ odporúča použiť ochranné cyklistické prilby.
 
 
Mediálnym partnerom cyklomaratónu je vydavateľstvo Tranoscius Liptovský Mikuláš a jeho týždenník Evanjelický posol spod Tatier.
 
MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor mesta 
Liptovský Mikuláš  

 
Ing. Ján Juráš 
predseda 
Spolku Martina Rázusa
0905 716 851
jan@juras.sk
Ing. Ján Bether
predseda
ŠK Cyklosun 96
 


