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Už III. ročník MTB preteku „Spišských 333 EXTREME“ 
 

Tlačová správa 
 
Posledný júlový a prvý augustový deň budú už tretí rok na Spiši patriť milovníkom cyklistiky 
a cykloturistiky. Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ organizuje v dňoch 31. júla 
a 1. augusta 2015 tretí ročník náročného cyklistického preteku pre aktívnych cyklistov i 
širokú verejnosť. Spišských 333 EXTREME je jednou z významných udalostí, ktorá 
prezentuje Spiš ako atraktívny cyklistický región a športovo-turistickú destináciu. 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ (OOCR SPIŠ, www.spis-region.sk) organizuje 
pretek s finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj a 
v spolupráci s OOCR Slovenský raj a Mestom Spišská Nová Ves, ako aj s ďalšími  partnermi 
a sponzormi.   
  
Cyklistický nonstop pretek bez podpory „Spišských 333 EXTREME“ je určený pre nadšencov 
horskej (MTB) cyklistiky.  
V piatok 31. júla o 9.00 hod. sa postaví na štart pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi cca 80 
odhodlaných pretekárov. Ich úlohou bude zdolať náročné cykloturistické trasy v dĺžke 333 
km alebo tento rok aj v kratšej verzii 200 km po vyznačených cykloturistických trasách Spiša, 
a to v časovom limite max. 34 hodín. Návrat najrýchlejších „cyklo extrémistov“ do cieľa, 
rovnako pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi, sa očakáva už v sobotu 1. augusta vo 
večerných hodinách. V minulom roku 2014 zdolal extrémnu trať po krásnej prírode Spiša 
víťaz pán Peter Benko v čase len 17 hod. 20 min. Teda v sobotu večer okolo 20.00 hod. sa 
uskutoční aj vyhodnotenie pretekov s odovzdaním cien pre víťazov. Všetci priatelia pohybu 
a turistiky na bicykli sú srdečne vítaní pri štarte, ako aj pri vyhodnotení preteku, ktoré bude 
spojené s malým kultúrnym programom. 
 
Na pretek sa záujemcovia môžu ešte stále prihlasovať. Propozície, mapu trasy a bližšie 
informácie k preteku nájdu na www.333extreme.spis-region.sk. 
 
Príloha: 
- Propozície cyklopreteku 
 
V Spišskej Novej Vsi 23. júla 2015 
 
 
Kontakt: 
Ing. Pavol Bečarik - člen OOCR SPIŠ a riaditeľ preteku „Spišských 333 EXTREME“, 

                 p.becarik@becarik.sk; +421 905 326 164 
Ing. Zuzana Záborská – výkonná riaditeľka OOCR SPIŠ, 
     riaditel@spis-region.sk; +421 917 636 220 



 
 

 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, www.spis-region.sk, 
bola založená v marci 2012 v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu. V súčasnosti má 20 členov (12 
podnikateľských subjektov a 8 samospráv) a pôsobí na území Spiša. 

OOCR SPIŠ vytvára aktívnu platformu cieľavedomej spolupráce širokého spektra samospráv, 
podnikateľských subjektov, odborných organizácií, vzdelávacích inštitúcií a subjektov 
neziskového sektora pôsobiacich v oblasti a odvetví cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej 
i národnej úrovni. 

OOCR SPIŠ združuje subjekty súkromného a verejného sektora a je organizáciou vytvorenou 
na báze partnerstva, ktoré prijíma nové výzvy v rozvoji cestovného ruchu na území Spiša a 
vytvára nástroje a prostriedky pre ich realizáciu. 

OOCR SPIŠ chráni záujmy svojich členov a podporuje činnosť svojich členov pri realizácii 
stratégie a spoločne definovaných záujmov a cieľov rozvoja cestovného ruchu na území svojej 
pôsobnosti, v destinácii SPIŠ. 

Hlavným zámerom OOCR SPIŠ je vytvoriť z historického Spiša a jeho prírodných a 
kultúrnych hodnôt v spolupráci s ďalšími OOCR na jeho území celosvetovo významnú a 
navštevovanú turistickú destináciu. 

  


