
 2. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose

Usporiadateľ : Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:  Klub „ xRoad“ Bánovce nad Bebravou

Dátum a miesto:  10.10.2015 Bánovce nad Bebravou sídlisko Sever

Riaditeľ pretekov:  Janka Buchelová 0905 268 569

Sekretár pretekov: Dagmar Bátorová 0901 705 587 do 16:30hod.

Autor trate: Štefan Buchel 

Rozhodca: deleguje KR SZC

Prihlášky:  zasielať emailom : jancinka957@gmail.com, asper@asper-bike.sk
                   alebo na čísle 0905 268 569

Štartovné:      podľa súťažného poriadku 2015/2016
                   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  ( 11 a viac )
                   0 € - nábor  ( do 10 rokov vrátane bez licencie)

Ceny:     podľa  súťažného poriadku 2015/2016

Kancelária pretekov:   10.10.2015. od 9.00 hod do ukončenia pretekov 
                               MsKS Bánovce nad Bebravou , Janka Matušku 19
                               registrácia HOBBY a NÁBOR od 9,00 hod do 9,50 hod.
                               registrácia pretekárov SP s licenciou od 9,00 hod do 11,30 hod.
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Podmienka účasti: každý pretekár predloží platnú licenciu svojej národnej federácie na 
                         rok 2015 

Trať:   10 % asfalt, 80% tráva,  10 % spevnená poľná cesta

Program:  nábor a hobby štart o 10,00 hod.
              St. žiaci, mladší žiaci, žiačky, kadetky štart o 12:00 - 20 min. min. 2 okruhy
              kadeti, ženy, juniorky, masters B štart o 12:30 - 30 min.
              juniori, masters A, muži Elite, U-23 štart o 13:15 - 50 min.

Tréning:    v deň pretekov od 11.00 hod do 11.50 hod.

Sprchy:   150 m od kancelárie

Zdravotné zabezpečenie:   RZP Trenčín

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade 
            porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.
 
Iné : 

- 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 v prípade nepredvídaných 

okolností
- námietky podľa pravidiel UCI

 
                Ing.Marek Varhaňovský                                                                 Janka BUCHELOVÁ
                     ŠTK CX – SZC                                                                                riaditeľ pretekov                         


