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Plán rozpočtu Výberu SR 

v orientačnej cyklistike pre rok 2023 

 

Pretekári 

Širší reprezentačný výber - dospelí: 

● Matej Müller 

● Štefan Šurgan 

● Ján Andrej Čully 

● Stanislava Ančicová 

● Natália Tyszová 

- sústredení sa môžu zúčastniť aj pretekári, ktorí nie sú zaradení do širšieho výberu 

 

Základný rámec reprezentačných aktivít 

Na základe diskusie s pretekármi v širšom reprezentačnom výbere sme dospeli k nasledovnému 

rámcu pre sezónu 2023: 

A) Majstrovstvá Európy (ME), Portugalsko 

Termín: 25.4.-29.4.2023 

Počet nominovaných: 1 

Nominačné kritériá: na základe výsledkov zo sezóny 2022 a výsledkov vrcholových podujatí 

v roku 2022 (ME v Litve) 

 

B) Majstrovstvá sveta (MS), Česká republika 

Termín: 18.8-27.8.2023 

Počet nominovaných: 3 + 2 

Nominačné kritériá: na základe nominačných kritérií 

 

C) Svetový pohár, Taliansko 

Termín: 25.9.-29.9.2023 

- Bez obmedzenia, v réžii pretekárov 
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Predpokladané aktivity 

● Sústredenie #1 - február-marec (3-10 nocí) 

○ Objemové kondičné sústredenie v zahraničí (individálne, v réžii pretekárov) 

● Sústredenie #2 - apríl-máj (3-10 nocí) 

○ Alternatíva 1: objemové sústredenie v Chorvátsku (individuálne, v réžii pretekárov) 

○ Alternatíva 2: mapové sústredenie na Slovensku (okolie Bratislavy alebo stredné 

Slovensko) 

● ME Portugalsko 25.4.-29.4.2023  

● Sústredenie #3 (5.7-9.7.2023) 

○ MTBO 5days v Plzni (individálne, v réžii pretekárov) 

● MS Česká republika 18.8-27.8.2023  

● Svetový pohár Taliansko 21.9-23.9 (individuálne, , v réžii pretekárov) 

 

- Na všetky reprezentačné akcie si prekári hradia dopravu a ubytovanie sami, ostatné výdavky 

(štartovné a akreditácia) sú v réžii sekcie OC/SZOŠ. Sekcia OC/SZOŠ môže prispieť na ubytovanie 

pretekárov až do výšky 100%, a to po vzájomnej dohode a podľa stavu financií. 

- V prípade, že by sa reprezentanti chceli zúčastniť Svetového pohára, po vzájomnej dohode a podľa 

stavu financií, sekcia OC/SZOŠ môže prispieť až do výšky 100% na štartovné a akreditáciu, ostatné 

výdavky sú plne v réžii reprezentantov. 

 

Rozpočet nákladov 

 

Aktivita Položka Jednotkové náklady 

(EUR) 

Počet jednotiek Náklady (EUR) 

ME Portugalsko* Akreditácia    

  štartovné jednotlivci elita    

 startovné jednotlivci juniori    

 štartovné štafeta    

 ubytovanie (s polp.)    

 Doprava    

   EUR  

     

MS Česká republika Akreditácia 69 EUR/os 3 + 2 + 1 414 EUR/výprava 

 štartovné jednotlivci elita 69 EUR/os 3 + 2/4 1 656 eur/výprava 

 štartovné jednotlivci juniori 49 EUR/os 0 0 

 štartovné štafeta elita 204 EUR 1 204 EUR 
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  ubytovanie (s polp.) ** 49 EUR/os/noc 9 nocí 441 EUR/os 

 Doprava 50 EUR/os  50 EUR/os 

     

     

 Ubytovanie Štartovné Akreditácia Doprava 

SPOLU ME*     

pretekári  - -  

sekcia       OC/SZOŠ -   - 

     

 Ubytovanie Štartovné Akreditácia Doprava 

SPOLU MS 49 EUR/os/noc** 69 EUR/os/etapa 69 EUR/os 50 EUR/os 

pretekári 441 EUR/os ** - - 50 EUR/os 

sekcia       OC/SZOŠ - 1860 EUR/výprava 414 EUR/výprava               - 

     

*bude upresnené po vydaní Buletinu  

** jedná sa o oficiálne ubytovanie, v prípade vlastného ubytovania je možnosť aj lacnejších alternatív 

 

 

 

 

21.10. 2022 za sekciu OC 

                                                                                                               Katarína Müller Papugová 


