Cyklistický klub Velodróm Prešov a Slovenský zväz cyklistiky pod záštitou
Predsedu prešovského samosprávneho kraja usporiadajú:
Majstrovstvá Slovenskej republiky v dráhovej cyklistike mládeže
žiačky, žiaci, kadetky, kadeti
a Slovenský pohár v dráhovej cyklistike juniorky, juniori
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto :
Čestný riaditeľ :
Riaditeľ pretekov :
Tajomník pretekov :
Zdravotná služba :
Rozhodcovský zbor :

08.08. – 09.08. 2018
PaedDr. Milan Majerský, PhD
Doc, MUDr. Branislav Delej PhD.,MPH 0902 901 030
Miloš Kollár 0903 625 662
FALCK záchranná služba
Deleguje SZC

Technické ustanovenia
Prihlášky : Na adresu velodrompresov@gmail.com do 03.08.2018
Kancelária pretekov : cyklistický štadión Prešov – Športová ulica 4
Prezentácia : od 08:00 – 08:30 hod.
Štartovné: žiaci a žiačky 1€/deň, kadeti, kadetky, juniori, juniorky 2€/deň
Štart pretekov 09:30 hod
Dĺžka dráhy 333,33m
Program pretekov 08.08.2018 :
9,30 hod 200m na čas – kvalifikácia pre šprint: žiačky, žiaci, kadetky, kadeti, juniorky
juniori
11,30 hod 500m s pevný štartom– kvalifikácia žiačky, žiaci, kadetky, kadeti, juniorky
1km s pevný štartom – kvalifikácia juniori
13,30

Prestávka

14,30
Olympijský šprint (tímový) - kvalifikácia
15,30
Keirin – kvalifikácia
16,00
500 m s pevným štartom - finále
16,30
1km s pevným štartom finále
17,00
Olympijský šprint finále
Družstvo môže byť zložené 2+1, kadetky, juniorky 1+1 , v prípade menšieho počtu
družstiev ako 3 v jednotlivých kategóriách titul nebude udelený, ale výsledky budú
zarátané do Slovenského pohára.

Program pretekov 09.08.2018 :
9,30 Finále keirin
10,00 Šprint 16 finále
11,00 Šprint 8 – finále
12,00 Šprint 3.- 4. miesto
13,00 Šprint 1.-.2. miesto
Prestávka do 14,00
14,00 Vyhlásenie výsledkov, dekorovanie víťazov
Ceny : Prvý traja pretekári v každej kategórii získajú diplom a medailu
Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
Možnosť objednania stravy s donáškou na velodróm na čísle +421915095260

Záverečné ustanovenia
● preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC,
súťažného poriadku na rok 2018 a tohto rozpisu..
 Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ neručí
za škody pretekármi spôsobené alebo im vzniknuté.
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov
na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
V Prešove : 26.06.2018

Doc. MUDr. Branislav Delej,PhD.,MPH
riaditeľ pretekov

