Škoda MTB Singletrack maratón Košice 2017
14. Ročník
Termín: 16. september 2017 (sobota)
Miesto: Rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach
Usporiadateľ:
ProSport Team Košice v spolupráci s ProEfekt Košice , Misia 24 a mestom Košice.
kontakty: – Tomáš Hauser
00421 911 972 021
– Branislav Labanc 00421 918 481 404
E-mail :
tomihauser@gmail.com
Web :
www.cyklopretekykosice.sk
Facebook: www.facebook.com/cyklopretekykosice
V spolupráci s:
Mesto Košice
Mestké Lesy Košice
rekreačné stredisko JAHODNÁ
rekreačná oblasť Bankov, hotel Bankov
rekreačná oblasť Alpinka
Chata Lajoška
Chata Hrešná
Koliba Potoky
Hotel Bankov
Generálny Partner: ŠKODA – Auto Gábriel s.r.o.
Riaditeľ pretekov: Tomáš Hauser
Hlavný rozhodca: podľa nominácie SZC
Prihlasovanie : www.cyklo.sao-tatry.sk
Časomiera : Ing. Dušan Richter - VOS TPK
Výsledky: František Teplický, SAO TATRY s.r.o.
Trať: Tomáš Hauser
Kommentátor podujatia:
Luboš "Terry" Dupkala
Zdravotné zabezpečenie:
Záchranná služba Východ.
Charakteristika podujatia:
14. ročník vytrvalostných pretekov na horských bicykloch v oblasti Volovských vrchov a Košických lesov, určený
pre vyznávačov horskej cyklistiky, pre milovníkov lesných chodníkov (singletrackov) a skutočnej jazdy a radosti
z MTB v krásnej prírode na upravených tratiach s výhľadmi na Košice a na Volovské Vrchy.
Maratón je súčasťou a finálovým kolom nasledujúcich sérií:
- Slovenský pohár v MTB maratóne - seriál pod záštitou SZC - finálové kolo
- Východ MTB Liga - finálové kolo so záverečným vyhlasovaním a tombolou
Popis tratí:
80 - ( 77km/2420m) - prémia Kopec Pravdy, prémia Lajoška.
Trasa je určená pre trénovaných, technicky zdatnejších jedincov a milovníkov lesných chodníkov
(singletrackov). Na svoje si však prídu aj menej trénovaní nadšenci ktorí miluju výzvy a radi zvíťazia sami nad
sebou. Trasa je po 42.km identická s 50km trasou, naviac je pridaný okruh cez Vysoký Vrch , ktorý prechádza
cez chránené územie Čiernej Hory cez chatu Hrešná a rekreačnu oblasť Aplinka a končí najkrajším
singletrackom maratónu tkzv. Poľovníckym chodníkom.

Na tejto trati je stanovený časový limit na občerstvovačke za prejazdom sedla Jahodná (42.km). Pretekár musí
týmto miestom prejsť najneskôr do: 14:00.
50 - ( 47km/1440m) - prémia Kopec Pravdy, prémia Lajoška
Trasa vedie najznámejšimi a najoblubenejšimi lokalitami a cyklotrasami medzi Košicami a Lajoškou. Až 60%
trasy vedie po lesných chodníkoch (singletrack) a cyklotrailoch a po novo vybudovaných KE-CY trailoch.
Absolvovanie tejto trasy vyžadje vyššie technicke zručnosti.
Singletracky su ale do trasy zakomponované tak aby boli predovšetkým hravé a zábavné a nie extrémne, s
ohladom na maximálnu možnu bezpečnosť.
Na tejto trase je stanovený časový limit v sedle Jahodná (42.km) na 15:00 ( 5 hodín od štartu) , kôli uzávierke
hlavnej cesty tu budu pretekári po tomto čase zastavený a po odobratí štartového čísla usmernení k dojazdu do
ciela kratšou cestou.
20 - (22km/630m) - Je určená pre amatérov a rodiny s detmi ktorí s cyklistikou v lese začínaju, chcu skusiť
pravé terény pre horský bicykel a chcu si užiť príjemnu pretekársku atmosféru, stráviť pekný deň v cyklistickom
duchu.
„ŠKODA Junior Race“ - Detské preteky pre najmenších na zábavnej trati priamo v areáli. Trať je podľa veku
kombináciou trávnatej plochy a technického okruhu na Pumptrack-u.
Kategórie:
80km - dlhá trať (štart 10:00) :
Muži 19 - 39 rokov
Muži masters B 40 - 49 rokov
Muži masters C 50 - 59 rokov
Muži masters D 60 rokov a viac
Ženy 19 rokov a viac
Slovenký pohár XCM - muži nad 19 rokov s licenciou
Slovenký pohár XCM - ženy nad 19 rokov s licenciou
50km - stredná trať (štart 10:00) :
Muži 19 - 29 rokov
Muži masters A 30 - 39 rokov
Muži masters B 40 - 49 rokov
Muži masters C 50 - 59 rokov
Muži masters D 60 rokov a viac
Ženy 19 - 39 rokov
Ženy Masters B 40 - 49 rokov
Ženy 50 rokov a viac
Juniori 17 - 18 rokov
Juniorky 17 - 18 rokov
Slovenký pohár XCM - juniori do 18 rokov s licenciou
Slovenký pohár XCM - Juniorky do 18 rokov s licenciou
TEAM 50 - bez rozdielu veku a pohlavia , ktorej sa mozu zucasnit pretekari z
hociktorej kategorie na danej trati.
20km - krátka trať (Štart 11:30) :
Muži 19 rokov a viac
Ženy 19 rokov a viac
Juniori 17 - 18 rokov
Kadeti 15 - 16 rokov
Juniorky 17 - 18 rokov
Kadetky 15 - 16 rokov
Slovenký pohár XCM - kadeti do 16 rokov (U17) s licenciou
Slovenký pohár XCM - kadetky do 16 rokov (U17) s licenciou
Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 20km
TEAM 20 - bez rozdielu veku a pohlavia , ktorej sa mozu zucasnit
pretekari z hociktorej kategorie na danej trati.
ŠKODA Junior Race - Detské preteky pre najmänších
(dievčatá a chlapci kategorie 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-14 )

Občerstvenie:

„80km“ – 5x
„50km“ – 4x
„20km“ – 2x
Nápoje a fľaše na trati zabezpečuje Davorin s.r.o. a Powerbar .
Na občerstvovačke Lajoška a Bankov bude pripravených 50 cyklofľiaš Powerbar
naplnených hypotonickým nápojom „Powerbar 5 elektrolytes“
Značenie trate:
Podľa pravidiel UCI a SZC: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate,
križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov s logom
"www.cyklopretekykosice.sk" a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na
podklad a pevné predmety na trase.
Značené budu aj špecialne a zaujimave useky trate, prémie aj občerstvovacie zony.

Prihlášky:
On-line: pomocou online formulára
Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu . Osoby do 15 rokov
môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre ŠKODA Junior Race.
Štartovné:
1,- € Pre účastníkov detských pretekov ŠKODA Junior Race
1,- € Pre deti do 14 rokov v kategórii Family
( rodič platí štandardné štartovné podľa stanovených termínov).
15,- € uhradené štartovné do 25.8.2017 pre 15-18 rokov
so štartovacím balíkom a s možnosťou dokúpenia pamätných suvenírov .
18,- € uhradené štartovné do 25.8.2017
so štartovacím balíkom a s možnosťou dokúpenia pamätných suvenírov .
21,- € uhradené štartovné do 15.9.2017
so štartovacím balíkom.
25,- € uhradené štartovné v deň pretekov
so štartovacím balíkom do vyčerpania zásob ( garantujeme prvých 500 ).
49,- € FAN balík ,uhradené do 25.8.2017
obsahuje: štartovné na Maratón v hodnote 25€,
fotobalík Fax-Copy v hodnote 9,5€,
pamätné tričko + čelenku v hodnote 16€,
príspevok na budovanie KE-CY trailov vo výške 4€,
volný vstup na nedelnajší KE-CY Singletrack Tour v hodnote 5€
Prihlásenie ( v zľavnených termínoch ) a úhrada na prezentácii sa neakceptuje. V tomto prípade platí
pretekár štartovné podľa dňa zaplatenia.
Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe
bankovým prevodom.

0,- € do 14.9.2017
3,- € na prezentácii v piatok 15.9 alebo v sobotu 16.9.
Prenesenie štartovného na inú osobu - 5,-€.
Zmena trasy -

Štartovné zahrňuje:
účasť na podujatí, základná zdravotná pomoc , značenie trate, meranie času, informačná SMS o čase a
umiestnení, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, sprcha , darčeky od partnerov a štartovací balík
(podla podmienok štartovného), umytie bicyklov, parkovne .
štartovací balík obsahuje : ( 0,7l kvalitná BPA free cykloflaša s logom maratónu + Powerbar tyčinka alebo Gél
+ tyčinka Marva RAW kokos alebo mandla/vanilka ) + energetický nápoj MAXX-isomaxx

pamätné tričko :

pamätná čelenka :

Úhrada:
1.Bankovým prevodom na účet :
IBAN: SK0511000000002947462493
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
Variabilný symbol: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao
Poznámka: Meno a Priezvisko
2. v hotovosti na mieste :
Prihlásenie v zlavnených termínoch a uhrada v hotovosti na prezentácii alebo v deň
podujatia je neakceptovaná !!! ,
Pri platbe v hotovosti v deň pretekov sa platí plné štartovné !
Platba kreditnou kartou nie je možná.
Prezentácia:
15.9.2017 (piatok) Košice – FamilyGym Oáza 18:00–22:00
16.9.2017 (sobota) Jahodná – Čajovňa od 07:00 hod.
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!
Pri prezentácii účastníci dostanú štartovací balík a pamätný suvenír (podla prihlasovacích podmienok), darčeky
od partnerov, pokyny, lístok na jedlo/nápoj/sprchu, štartovné číslo s prilepeným čipom na zadnej strane,
príchytky na číslo.
Radenie na štart (VIP) :
Za štartovacím oblúkom bude vyhradený priestor VIP. Rozhodca do tohto priestoru pustí len pretekárov ktorí
majú prislušné označenie (červená bodka s logom SZC ). Do tohto sektoru budú automaticky zaradení pretekári
ktorí figuruju v zozname VIP a pretekári s licenciou Elite. O zaradenie do VIP sektoru mimo týchto kritérií je
možné požiadať mailom u organizátora max 3 dni pred podujatím ( kritériom pre zaradenie dosiahnutý výsledok
v predchádzajúcich ročníkoch ,prípadný dobrý výsledok na inom podujatí v aktuálnom roku ).
Za VIP sektorom je radenie na štart podla príchodu pretekárov. Je zakázané zaradiť sa z boku cez koridory a z
predu od štartovacej brány.
Radenie na štart na 20km trati so štartom o 11:30 je bez VIP sektoru.
Meranie času:
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Čipy sú jednorázové, prilepené na štartové
číslo. Čipy ani štartové číslo sa nevracaju !!!
Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je
možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa,
v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred
vyhlasovaním výsledkov.
Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti
protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Fotoservis:
Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť
fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so
zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené
fotografie.
Fotografie je možné si objednať a predplatiť už pri prihláške v sume 4,9e za foto
alebo 9,5e za fotobalík.

Vyhodnotenie kategórií:
Preteky su súčasťou viacerých seriálov. Štartujúcim sa preto automaticky
zarátavaju výsledky do Východ MTB Ligy a Slovenského pohára MTB XCM
(len držitelom licencie)
Kategórie pre Slovenský pohár XCM sa vyhodnocuju aj samostatne. Pretekári štartujuci v tejto kategorii ale
budu zaradení a hodnotení aj v rámci maratonu. .
Na 80km trati sa vyhlasujú prvý piati muži v absolútnom poradí .Vo všetkých dalších kategoriách sa
vyhodnocujú prvý traja pretekári resp. prvé 3 tímy.
Do súťaže tímov na 50 a 20km trati sa započítáva čas 4 najrýchlejších pretekárov/ok z tímu na jednotlivých
tratiach . Rozhodujúci je potom súčet týchto časov. Do jedného tímu sa môže prihlásiť ľubovolný počet
pretekárov bez rozdielu veku a pohlavia . Vyhodnocujeme 3 najrýchlejšie tímy .
Všetci čo sa prihlísia do súťaže tímov budu štandardne hodnotení aj vrámci svojej kategórie.
Prémiu "Lajoška" ( 7.km ) získa prvý pretekár na tejto prémii v absolutnom poradí zo spoločného štartu 50 a
80 (stredná a dlhá trať) .
Prémiu „Kopec Pravdy“ (35.km) získa vyžrebovaný pretekár z pomedzi tých jazdcov ktorí vyšliapu stanovený
úsek v sedle bicykla.
Špeciálne ceny udelujeme v kategóriách: posledný pretekár, najťažší bicykel, najväčší smoliar, najkrajšia
cyklistka.
Prví piati muži v absolútnom poradí na dlhej trati získajú aj finančné odmeny:







1.miesto 100 EUR
2.miesto 80 EUR
3.miesto 60 EUR
4.miesto 40 EUR
5.miesto 20 EUR

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov !!!
Technická pomoc:
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.
Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa
preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo
na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
Ubytovanie:
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie.
Odporúčame ubytovanie u našich partnerov:
Jahodná Resort:
tel.:00421-55-696 73 95,
mob.: 00421-903 269 257,
e-mail: jahodna@jahodna.sk
Hotel Bankov:
Dolný Bankov 2, 040 01 Košice, Slovakia
tel.: +421 55 63 245 22 – 4 (reception)
+421 905 470 123
fax: +421 55 63 245 40
e-mail: reception@hotelbankov.sk
GPS: N 48° 44' 50" E 21° 12' 28"

Sprchy:
v ubytovni na Jahodnej.
Umývanie bicyklov:
Vo vyhradených priestoroch s tlakovými hadicami alebo vapkou
Podmienky účasti na pretekoch:
Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný
stav, schopný dlhodobej záťaže!
Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby
počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.
Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.
Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá
cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.
Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom,
organizátorov a tretích osôb.
V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša
všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie
k okamžitej diskvalifikácii.
Buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.
Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na
vrátenie peňazí.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.

Program:
Piatok, 15.09.2017


18:00 – 22:00 prezentácia + premietanie záberov z minulých ročníkov vo FamilyGym Oaza

Sobota, 16.09.2017







07:00 začiatok prezentácie
10:00 spoločný štart 80km a 50km
11:30 spoločný štart 20km, Family
13:00 štart detských pretekov ŠKODA Junior Race
16:00 vyhlasovanie prémií a víťazov MTB singletrack maratónu
16:30 vyhlasovanie celkových víťazov Východ MTB Liga + Tombola

Nedela, 17.09.2017


9:00 - KECY Singletrack TOUR
organizovaný výjazd inštruktormi KECY- Košické cyklotraily, po najkrajších singloch a cyklotrailoch v
okollí košíc.

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.
Cyklopretekykosice.sk , platné od 1.7.2017

