
Cyklistický klub Olympik Trnava, Lovecká 3. 917 01 Trnava 
 
 

Ponuka na reklamu 

 

Cyklistický klub Olympik Trnava ponúka v roku 2020 možnosť 

propagácie Vašej firmy alebo produktu na športovom oblečení svojich 

pretekárov, na klubovom vozidle, na web a FB stránke a stanovom 

prístrešku. Taktiež ponúkame reklamnú plochu počas pretekov, ktoré 

budeme organizovať v roku 2020, prípadne inú formu reklamy. 

Sme cyklistický klub, ktorý sa venuje predovšetkým pretekárom 

v mládežníckych kategóriách a pretekárom mužom do 23 rokov. Naši 

pretekári sa zúčastňujú pretekov v Slovenskej republike, Českej 

republike, Polsku, Rakúsku a v Maďarsku. Zameriavame sa na cestnú 

cyklistiku, dráhovú cyklistiku a cyklokros.   

Pretekári majú povinnosť nosiť klubové oblečenie na pretekoch, 

v ktorých štartujú  mimo pretekov, keď reprezentujú Slovenskú 

republiku a taktiež počas tréningového procesu. Vzhľadom na odvetvia 

ktorým sa venujeme propagácia prebieha počas celého roka. 

 

V roku 2020 plánujeme usporiadať následovné preteky: 

 

a:  V dňoch 4. a 5. apríla 2020 Slovenský pohár na ceste v Trtnave 

(okruhové bodovacie preteky) a v Borovej (preteky jednotlivcov) pre 

všetky vekové kategórie, mládežnícke preteky budú súčasťou Župnej 

Olympiády Trnavského Samosprávneho Kraja. 

 

B:    V dňoch 5. až 7. júna 2020 etapové preteky pre mužov a juniorov na 

ceste zaradené do slovenského pohára s centrom v Jaslovských 

Bohuniciach a v Dubovej pri Modre. Dňa 6.6.2020 preteky jednotlivcov 

na ceste pre mládežnícke kategórie v Jaslovských Bohuniciach.. 

c:    V októbri/ novembri 2020 Slovenský pohár v cyklokrose v Trnave 

zaradený do UCI kalendára pre kategórie Mužov, Žien a Juniorov a SP 

pre mládežnícke a veteránske kategórie.  



Nami poriadaných pretekov sa zúčastňujú pretekári z celého 

Slovenska vrátane reprezentantov a taktiež pozývame  pretekárov zo 

zahraničia, predovšetkým z okolitých štátov. Propagácia nami 

poriadaných pretekov je v printových médiách Trnava Dnes, Trnavsko, 

internetovom portáli Trnava Live,  Mestskej televízii a v STV. 

 

                   

          Použitie finančných prostriedkov: 

 

a:   nákup tímového oblečenia. 

b:   nákup velomateriálu /bicykle, náhradné diely, kolesa, náradie,     

      čistiace prostriedky, mazivá/. 

C:   zabezpečenie tréningového procesu /posilňovňa, telocvičňa, 

      sústredenia 

d:   zabezpečenie účasti na pretekoch. 

e:   nákup mikrobusu, údržba vozidla, diaľničné známky, 

      zákonné poistenie vozidiel/. 

f:   stanový rozkladací prístrešok. 

g:   nákup doplnkov stravy a pitného režimu počas pretekov. 
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