
   
 

   KLUB  PLAVECKÝCH  ŠPORTOV  NEREUS  ŽILINA 
                                     Vysokoškolákov  8,  010 01  Ž i l i n a,  IČO: 31940803 

                  tel.: 0911 236 958, e-mail: nereus@nereus.sk 

 

 

 Obecný úrad Mojš 
  č. 147  

   010 01 Žilina 
 

  Žilina, 02.08.2018 
 

 Vec: Oznámenie o organizácii športového podujatia. 
 
     Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že v termíne 18. - 19.08.2018 sa v lokalite Vodné 
dielo Žilina uskutoční medzinárodné športové podujatie  20. ročník M KREO Žilinského Triatlonu 
2018, ktoré z poverenia Slovenskej triatlonovej únie organizuje Klub plaveckých športov Nereus 
Žilina.  
Organizácia a priebeh podujatia sa Vašej obce bezprostredne nedotkne. Avšak jednou z častí 
pretekov je aj cyklistika, ktorá povedie po komunikácii spájajúcej mesto Žilina s obcou Mojš. V tejto 
súvislosti sme z dôvodu  bezpečnosti účastníkov a hladkého priebehu pretekov požiadali správcu 
lokality i komunikácie  Vodohospodársku výstavbu š.p. VD Žilina a Okresný dopravný inšpektorát v 
Žiline o vydanie povolenia na zvláštne používanie komunikácie  v lokalite Vodné dielo Žilina 
s možnosťou úplnej  uzávierky komunikácie spájajúcej mesto Žilina s obcou Mojš a to od križovatky 
s ul. Pri celulózke v Žiline po otočku pred obcou Mojš.  
Prejazd pravidelnej autobusovej linky SAD do obce Mojš bude v oboch dňoch 18. - 19. augusta 
2018 regulovaný organizátorom a po dohode s prepravcom. Informácie o obmedzení nájdete 
v prílohe. 
Počas celého podujatia na kritických miestach a križovatkách budú stáť označený usporiadatelia, 
ktorí budú dozerať na bezpečný priebeh pretekov. Pretekárov na cyklistickej a bežeckej trati budú 
sprevádzať motorizovaní organizátori s majákom. Organizátor podľa potreby použije na riešenie 
dopravnej situácie dopravné značenie na vyznačenie uzávierky komunikácie a obchádzky, ako aj 
značenie na ceste, mobilné ploty, cestné kužele a pásky.   
 Keďže minulý rok sme riešili niekoľko sťažností občanov Vašej obce dovoľujeme si Vás v 
tejto súvislosti požiadať o zabezpečenie ich informovanosti o organizácii podujatia, o uzávierke 
komunikácie do Žiliny, o obmedzení linky SAD v nedeľu  ako aj o ich porozumenie. 
V prílohe prikladáme časový program podujatia. Bližšie informácie nájdete aj na webstránke 
podujatia www.zilinskytriatlon.nereus.sk. 
 
 Vopred ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. 
 
  S pozdravom 
         
            
 

Mgr. Fiabáne  Peter 
            riaditeľ pretekov   
 
 kontakt: 0903 534 434 
 

 

http://www.zilinskytriatlon.nereus.sk/


 
 
 
 

Príloha 1. 
 
M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2018 – riešenie dopravy 

 
Sobota 18.08.2018 
08.00 – 15.00 
- regulácia dopravy pri úplnej uzávierke cesty spájajúcej mesto Žilina s obcou Mojš po 

ktorej vedie cyklistická časť pretekov a to od križovatky s ul. Pri Celulózke po otočku 
autobusov pred obcou Mojš 

15.00 – 18.00 
- regulácia dopravy za plnej premávky bez úplnej uzávierky cestných komunikácií po 

ktorých prechádza, resp. križuje trať cyklistickej a bežeckej časti pretekov 
- linka 511401  - v sobotu bude premávať bez obmedzenia 

 
 

Nedeľa 19.08.2018 
09.00 – 16.00 
- regulácia dopravy pri úplnej uzávierke cesty spájajúcej mesto Žilina s obcou Mojš po 

ktorej vedie cyklistická časť pretekov a to od križovatky s ul. Pri Celulózke po otočku 
autobusov pred obcou Mojš 

- linka 511401  - v nedeľu bude vypustený spoj s príchodom 13:23 do Mojša 
 

 
 
 

Príloha č.2 
 

ČASOVÝ PROGRAM M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2018 
 
Piatok 17.08.2018 
17.00 - 19.30  prezentácia účastníkov Vodné dielo Žilina  
 
 

Sobota 18.08.2018 

M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2018 -  SUPER ŠPRINT (0,15 - 4,0 - 1,0 km),  
                  OPEN TRIATLON PRE VŠETKÝCH 
08:00 – 08:45  prezentácia Vodné dielo Žilina 
08:30 – 09.00 ukladanie vecí do depa 
09:05                poučenie pretekárov pred štartom 
09:15  štart (deti, mládež, dospelí)  
10.30  vyhlásenie víťazov pre super šprint na pódiu  
 
 
M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2018 – KRÁTKY TRIATLON (1,5 - 40 - 10 km),  
                   MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV, ŽIEN (absol. poradie ), AG 
                     SLOVENSKÝ POHÁR 2018 V TRIATLONE M, Ž, AG ( kat. I ) 
08:00 – 09:00  prezentácia ženy Vodné dielo Žilina 
08:30 – 10:30  prezentácia muži Vodné dielo Žilina 
08:30  - 09:00 ukladanie vecí do depa ženy   



 
 
  
09:30 – 10:45 ukladanie vecí do depa muži    
09:15                poučenie ženy pred štartom 
10:45                poučenie muži pred štartom 
09:30  štart ženy      
11:00  štart muži     
14:00  vyhlásenie víťazov pre krátky triatlon na pódiu  
 
 
M KREO ŽILINSKÝ KROSS TRIATLON 2018  - SL. POHÁR 2018 V KROS TRIATLONE J, D, M, Ž, V ( kat. I. ) 
                 OPEN KROS TRIATLON PRE VŠETKÝCH 
13:00 – 14:30  prezentácia   

14:00 – 14:45 ukladanie vecí do depa    

14:45                poučenie pretekárov pred štartom, všetky preteky 

15:00  štart muži, ženy,  veteráni (1,0 - 30 - 10 km), štafety   

15:30  štart  dorastenci, juniori, OPEN muži, OPEN ženy (0,5 - 16 - 6 km) 

19:30  vyhlásenie víťazov pre všetky kategórie v kross triatlone na pódiu 

20:00   ukončenie pretekov 

 

 
Nedeľa 19.08.2018 
M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2018 – ŠPRINT TRIATLON (0,75 - 20 - 5 km),  
                  SLOVENSKÝ POHÁR 2018 V TRIATLONE D, J, M, Ž, AG ( kat. I. )      
 
08:00 – 09:45  prezentácia Vodné dielo Žilina 
08:30 – 09:45 ukladanie vecí do depa 
09:45  poučenie pretekárov pred štartom 
10:00  štart (dorastenci, juniori, muži AG 20-29, muži AG 30-34, muži AG 35-39) 
10:15  štart (všetky kategórie ženy, muži AG 40-44, AG 45-49, AG 50-54, AG 55-59, AG 60+)     
12:00  vyhlásenie šprint triatlon slovenský pohár 
 
 
ETU EUROPEAN CUP IN TRIATHLON – Juniors 
                    EURÓPSKY POHÁR V TRIATLONE JUNIOROV     
12:15 – 12:45 ukladanie vecí do depa juniorky 
12:15 – 12:45      rozplávanie juniorky 
12:50  poučenie pretekárov a nástup na štart – juniorky 
13:00  štart EP Juniorky 
14:15 – 14:45 ukladanie vecí do depa juniori 
14:15 – 14:45 rozplávanie juniori 
14:50  poučenie pretekárov a nástup na štart – juniori 
15:00  štart EP Juniori 
16:15 – 16:45      vyberanie vecí z depa 
17:00  vyhlásenie ETU Európsky pohár  na pódiu 


