
 
Slovenský pohár v cyklokrose 2014/2015 

9. kolo – Ružomberok - Hrabovo 
 

 
 
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky 
 
Organizátor: 1.Ružomberská lyžiarska, a.s. – prevádzkovateľ strediska 
Ružomberok-Malinô Brdo ski&bike 
 
Dátum a miesto: 9.11.2014, Ružomberok – športový areál Hrabovo 
 
Riaditeľ pretekov: Tomáš Gazdarica  0907 839 754 
 
Tajomník pretekov: Miroslav Hulej  0908 750 844 
 
Autor trate: Milan Jánošík    0905 304 815 
 
Hlavný rozhodca: deleguje KR SZC 
 
Zdravotná služba: Horská služba na Slovensku 
 
Prihlášky: e-mailom na adresu: skipark@skipark.sk 
 
Kancelária: 9.11. 2014 v čase od 9:00 hod. do ukončenia pretekov 
v hoteli Hrabovo pri kabínovej lanovke 
 
Registrácia: od 9:30 hod. do 11:00 hod. v kancelárii pretekov 
 
Štartovné: podľa rozpisu SZC 
 
5 € - muži Elite a muži B, U-23, juniori, masters A a B, ženy,juniorky 
2 € - kadeti, kadetky, starší a mladší žiaci, žiačky 
3 € - hobby 
 
Štartujú: pretekári s platnou licenciou na rok 2014, hobby   
 
Program: 
HOBBY                                                                  ŠTART: 11:30 (25 min.) 
ŽIACI,ŽIAČKY, KADETKY                                           ŠTART: 12:00 (20 min.) 
KADETI, ŽENY, JUNIORKY, MASTERS B                  ŠTART: 12:30 (30 min.) 
JUNIORI, MASTERS A, MUŽI ELITE A+B, U23          ŠTART: 13:15 (50 min.) 
 
 
Tréning: v deň pretekov v čase od 10:00 do 11:00 hod. 
 
Trať: asfaltový, spevnený, trávnatý povrch 
 
Depo: zdvojené depo 

mailto:skipark@skipark.sk


Umývanie bicyklov: vysokotlakové čističe (wapky) pri nástupe na kabínovú lanovku 
 
Ceny: podľa pravidiel SZC a rozhodnutia usporiadateľa budú udelené vecné a 
finančné odmeny 
 

 hobby prvých 5.miest finančné ceny 25-20-15-10-7€  
 žiaci prvé 3 miesta vecné ceny 
 žiačky+kadetky prvé 3 miesta vecné ceny 
 kadeti prvé 3 miesta vecné ceny 
 masters A prvé 3 miesta finančné ceny 25-15-10€ 
 masters B prvé 3 miesta finančné ceny 25-15-10€ 
 ženy+juniorky finančné ceny 25-15-10€ 
 juniori prvé 3 miesta finančné ceny 25-15-10€ 
 Muži Elite + U23 finančné ceny 25-15-10€ 
 spoločná kategória juniori, muži U23, muži Elite A+B, Masters A prvých 15 

pretekárov finančné ceny v celkovej sume min.355,- € 
 
Vyhodnotenie: po skončení pretekov 
 
Záverečné ustanovenia: 

 preteká sa v zmysle pravidiel UCI, SZC a súťažného poriadku pre cyklokros 
na sezónu 2014/2015 a tohto rozpisu 

 účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné náklady 
 organizátor neručí za škody, ktoré pretekári alebo ich sprievod spôsobia alebo 

ktoré im budú spôsobené 
 organizátor si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu 
 protesty podľa pravidiel UCI 

 
 
 
Tomáš Gazdarica        Miroslav Hulej 
riaditeľ pretekov        tajomník pretekov 


