
Ahojte, 

vraciame sa do Rakúska a v termíne od 06.06. do 13.06. spúšťame na už 
známej stránke www.maratony.eu/sutaz.htm 

 súťaž o 5 grátis štartovných miest 

na 26. ročníku                                                       (štart 01.07.) 

Pozvánka organizátora: 

Každý rok sa začiatkom leta stáva Mondsee Mekkou 
pre všetkých priateľov cestnej cyklistiky. Malebné  
centrum mesta s preslávenou Bazilikou kláštora 

Mondsee sa pri príležitosti tejto významnej udalosti premení na športovú 
arénu. Na výber sú štyri trasy vhodné pre cyklistov každej výkonnosti. 
Na dlhej trase sú ako na perlovom náhrdelníku za sebou zoradené jazerá 
Wolfgangsee, Hallstättersee, Traunsee, Attersee a Mondsee. 
Prvýkrát sa uskutočnia aj preteky „handbajkov“, pri ktorých treba 1 alebo 
2-krát obísť jazero Mondsee. Na tohtoročnom 26. ročníku sa očakáva až 
2000 účastníkov z viac ako 20 krajín. Mnoho ubytovacích zariadení 
v regióne „SalzburgerLand – Salzkammergut“ má špeciálne ponuky pre 
cestných cyklistov a mení ich pobyt na príjemný zážitok. 
Mondsee 5-Seen Radmarathon nie je známy iba pre  
svoju dobrú organizáciu, ale aj pre svoju rodinnú atmos- 
féru. V rokoch 2007, 2008 a 2009 bol „Mondseer“ svojimi 
účastníkmi zvolený za najobľúbenejší cyklistický maratón v Európe! 

Mediálni partneri súťaže: 
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Ak si spokojný s našou prácou, 
podpor nás „lajkom“ na facebooku. 

mmoonnddsseeee  55  sseeeenn  rraaddmmaarraatthhoonn  

Už o 10 dní – v sobotu 16. júna – sa uskutoční jubilejný 20. ročník 
známeho „Efovho“ Cyklomaratónu Bratislava – Jasná pod Chopkom. 
Na tejto nesúťažnej jazde treba okrem ranného vstávania (štart o 4:00) 
prekonať aj 315km vrátane prejazdu Donovalov, viac informácií je na 
stránke www.maratony.eu/Trasyhtm/bratislavajasna.htm. 

24. júna sa na tohtoročnom maratóne St. Pöltner naskytne
zaujímavá  možnosť kvalifikovať sa na finále Amatérskych 

majstrovstiev UWCT v Južnej Afrike. Stačí, ak si vlastníkom licencie a na 
trase extrém 177km/3259m sa vo svojej vekovej kategórii umiestniš 
medzi prvými 25%. Túto trasu môžeš samozrejme absolvovať aj ako 
hobbík bez licencie. Pravidlá sú na stránke www.uciworldcyclingtour.com 

 

Pre šprintérov sa 14.07. uskutočnia v rakúskom mestečku Perg neďaleko 
Linzu netradičné KO preteky Perger PERI Radduell. Podujatie začne na 
1,2km trati kvalifikáciou vo forme časovky, z ktorej postúpi najlepších 16 
z dvoch mužských, 8 zo ženskej a 4 z juniorskej kategórie do KO–kola. 
Následne bude trasa pozdĺž stredovej čiary rozdelená (nebude možná jazda 
v háku) a začnú priame KO duely muža proti mužovi a ženy proti žene 
o postup do štvrťfinále, semifinále a finále. Bližšie informácie (nemecky) si
môžeš stiahnuť vo formáte pdf na našej stránke v Aktualitách. 


