
 Banskobystrického medzinárodného cyklokrosu 

10.kolo BCF slovenského pohára v cyklokrose 

www.bcf.sk

organizátor: CK Banská Bystrica, M.Rázusa 38, 974 01 B.Bystrica

 financované s podporou a dotáciou Ministerstva školstva SR

 v spolupráci s mestom Krupina

dátum a miesto: 13.11. 2011, Krupina, futbalový štadión

 pretekov: Mgr. Martin  tel: 00421– 907 813 837, mail: mafra@mafra.sk

sekretár pretekov: Ing. Zuzana Vojtášová,  +421 0905 767 624

autor trate: Štefan Gajdošík

rozhodca:  SZC

prihlášky: mailom na adresu: mafra@mafra.sk

štartovné: kat. nábor- 0€        žiaci, kadeti, - 2€    

 juniori,ženy, juniorky, masters A,B,muži U23 a elite - 5€,

     

ceny:  pravidiel SZC

           mladší a starší žiaci - prvé 3 miesta vecné ceny

kadeti - prvé 3 miesta vecné ceny 

masters A - prvé 3 miesta vecné ceny

masters B - prvé 3 miesta vecné ceny

ženy, juniorky - 15 – 10 – 5 €

juniori  - prvé 3 miesta vecné ceny 

 kategórii Juniori, Muži U23, Muži Elite a masters A prvých 15 pretekárov  ceny 

v celkovej sume 665 euro:

1.miesto 250 euro

2.miesto 120 euro

3.miesto 70 euro

4.miesto 40euro

5.miesto 35 euro

6.miesto 30 euro

7.miesto 25euro

8.miesto 20 euro

9.miesto 15 euro

10-15.miesto 10 euro

kancelária pretekov: bude otvorená  preteku medzi  10:00 -  11:30 hod na  adrese

 futbalový štadión Krupina

podmienka  každý pretekár predloží platnú licenciu svojej národnej federácie na rok 

2011

tréning: 13.11. 2011  medzi 10:00– 12:20

mailto:mafra@mafra.sk


 10 % asfalt, 70% tráva,10% škvára, 10% spevnená  cesta

Program:

- nábor štart o 12:20 cca 10-15 min.

- starší žiaci, mladší žiaci štart o 13:00 20 min., min. 2 okruhy

- kadeti, ženy, masters B štart o 13:30 30 min.

- juniori, masters A,  štart o 14:15 50 min. 

- muži Elite, U-23 štart o 14: 15 50 min.

Sprchy: štadión Krupina

Zdravotné  RZP a nemocnica Krupina

Predpis: Preteká sa  pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.  V prípade porušenia 

pravidiel  budú   uplatnené sankcie SZC.     

              

www.rozzobike.sk    

                                 

www.cokin.sk

www.ckbb.sk    
        

http://www.rozzobike.sk
http://www.cokin.sk
http://www.cokin.sk
http://www.ckbb.sk
http://www.bikepro.sk

