
 

 

 

 

V. ročník pretekov Spišských 333 EXTREME sa blíži 

 
Tlačová správa 

 

V piatok 21. júla 2017 sa na Spiši opäť zídu nadšenci horskej (MTB) cyklistiky, odhodlaní zabojovať na 

bicykli s prírodou Spiša aj na hranici svojich možností. V rámci V. ročníka extrémnych nonstop pretekov 

bez podpory budú zdolávať trať o dĺžke 333 km, alebo jej skrátenú verziu v dĺžke 211 km, v časovom 

limite 33 hodín. 

 

Nonstop preteky Spišských 333 EXTREME organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu 

Slovenský raj & Spiš s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a 

v spolupráci s ďalšími inštitúciami a sponzormi. Spišských 333 EXTREME je jedinečná športová udalosť 

zameraná na rozvoj cykloturistiky na Spiši, prezentujúca Spiš ako atraktívny cyklistický región 

a športovo-dobrodružnú destináciu. 

 

„Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!“ 

 
 

V piatok 21. júla 2017 o 8.00 hod. sa postaví na štart pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi viac ako 

100 odhodlaných pretekárov. Ich úlohou bude zdolať náročné okruhy v dĺžke 333 km alebo 211 km po 

vyznačených cykloturistických trasách Spiša a Slovenského raja, a to v časovom limite max. 33 hodín. 

Návrat najrýchlejších „cyklo extrémistov“ do cieľa, rovnako pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi, sa 

očakáva už v noci z piatka na sobotu 22. júla. Slávnostné vyhodnotenie pretekov s odovzdávaním cien 

pre víťazov bude 22. júla 2017 o 18:00 hod.  

 

Vlani v rámci IV. ročníka pretekov zdolal extrémnu trať 333 km po krásnej prírode Spiša najrýchlejšie už 

po tretí krát Peter Benko z Popradu, v rekordnom čase len 15 hod. 20 min. Skrátenej 170 – kilometrovej 

trati dominoval v kategórii mužov Marek Števko z Levíc, v čase 9 hod. 23 min. V kategórii žien na 333 

km trati uspela Ivona Vaľová zo Spišskej Novej Vsi s časom 27 hod. 58 min a na skrátenej trati bola 

najrýchlejšou ženskou pretekárkou Mária Dorčáková z Košíc, s časom 21 hod. 39 min.  

 

Všetci priatelia pohybu a zápolenia na bicykli sú srdečne vítaní pri štarte aj pri záverečnom vyhodnotení 

pretekov, kde spoločne zatlieskame húževnatým pretekárom. Pripravený bude aj zaujímavý sprievodný 

program, ktorý spresníme v najbližších dňoch. 

 

Propozície, mapu trasy a bližšie informácie k pretekom a prihlasovaniu sa možno nájsť na webovej stránke 

www.333extreme.sk. Aktuality budú zverejňované tiež na stránkach OOCR Slovenský raj & Spiš, 

www.vraji.sk a www.spis-region.sk, ako aj na facebookovej stránke www.facebook.com/spoluvraji.  

 

V Spišskej Novej Vsi 27. júna 2017 

 
 

Kontakt: 

Ing. Pavol Bečarik - člen OOCR Slovenský raj & Spiš a riaditeľ pretekov Spišských 333 EXTREME, 

         p.becarik@becarik.sk, +421 905 326 164 

Ing. Zuzana Záborská - výkonná riaditeľka OOCR Slovenský raj & Spiš, riaditel@raj-spis.sk,    

             +421 948 846 506 

http://www.facebook.com/spoluvraji

