
   

 

 

 

 

Propozície: Slovenské hry mládeže a Slovenský pohár v triale 

 
Usporiadateľ: Cykloklub Rudina v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky, obcou 

Rudina, starostkou obce Rudina Annou Mičianovou a ďalšími sponzormi. 
 

Kontakt:  Erika Hlavatá, Rudina 170, 02331 Rudina, tel.: +421948480756 

  Email: erikahlavata97@gmail.com  

 

Miesto konania:  Rudina – vyšný koniec pri bikrosovej trati 
   Príjazd bude označený šípkami TRIAL 

   Súradnice GPS: 49°17’23,03‘‘N, 18°44’10,01‘‘E 

 

Dátum súťaže: 09.06.2018 

Riaditeľ súťaže: Hmira Justin, +421 908 438 874 

Traťoví komisári: Samuel Hlavatý, Radovan Hlavatý, Adrián Kvašňovský 

Časomiera: Mgr. Erika Hlavatá, Mirka Čepcová,... 
Hlavný rozhodca: Mgr. Daniela Tršková 

Zdravotník: SČK, sanitka  

 

Harmonogram súťaže: 

 

08:00 
Začiatok registrácie; Koniec registrácie vždy 15 minút pred štartom príslušnej 

kategórie. 

09:00 Štart kategórii: Promesa, Benjamin 

11:00 Štart kategórii: Poussin, Youth Girls, Minime 

12:00 Štart kategórii: Cadet, Junior, Senior, Elite Women, Elite 

15:30 
Finále kategórie Elite (4 jazdci – v prípade malého a ve kého počtu jazdcov 

riadite  upraví počet jazdcov) 
17:00 Predpokladané ukončenie súťaže + ukážky psovodov 

17:30 Predpokladané vyhlásenie výsledkov 

 

Počet sekcií a kôl:  

Všetky kategórie okrem kategórie Elite: 5 sekcií na 3 kolá 

Elite: 5 sekcií na dve kolá + 5 sekcie na jedno kolo vo finále 

 

Čas na preteky pre kategórie štartujúce o 9:00  a 11:00 je 200 minút, a o 12:00 je 180 minút. 

 

ubovo né poradie sekcií. 
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Kategórie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo súťaž sa môžu ubovo nej kategórie zúčastniť jazdci nespĺňajúci vekové hranice. 
V prípade malého počtu jazdcov v jednotlivých kategóriách má usporiadate  právo 
zrušiť/zlúčiť danú kategóriu. 
 

Licencie: Pre započítanie bodov do seriálu je nutná licencia SZC. Účasť je možná aj bez 
licencie – zákonný zástupca podpisuje na štarte účasť v súťaži na vlastné nebezpečenstvo. 
 

Štartovné: Slovenské hry mládeže 5€ alebo 200KČ 

Štartovné pri registrácii na mieste pretekov bez zaslania prihlášky vopred najneskôr do 
04.06.2018 je 15€. 

*Jazdci, ktorí odštartujú cez preteky v dvoch kategóriách, t.j. napr.: ráno v kategórii Minime 

a neskôr v kategórii Cadet, platia štartovné iba raz. 
 

Prihlášky: Potrebné zaslať do 04.06.2018 na email: erikahlavata97@gmail.com 

Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, rok narodenia, štátna príslušnosť, klubová 
príslušnosť, kategória, a ak už bolo pridelené v Lučenci alebo Záriečí – tak štartové číslo. 

Vzh adom na smernicu GDPR Vás prosíme aj o súhlas na spracovanie osobných údajov. 

Prihlásení jazdci majú v cene štartovného zabezpečený pitný režim + občerstvenie. 
 

Parkovanie: parkovisko bude vyznačené značkou P 

  

PROMESA Oranžové šípky 5 – 8 rokov 

POUSSIN Biele šípky 9 – 10 rokov 

YOUTH GIRLS Biele šípky 11 a menej rokov 

BENJAMIN Modré šípky 11 – 12 rokov 

MINIME Zelené šípky 13 – 14 rokov 

CADET Čierne šípky 15 – 16 rokov 

JUNIOR Červené šípky 16 – 18 rokov 

SENIOR Červené šípky 18 a viac rokov 

ELITE WOMEN Ružové šípky  15 a viac rokov 

ELITE Žlté šípky 16 a viac rokov 
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PRIZE MONEY: 

Budú vyplácané pod a technických pravidiel. 
 

Záverečné informácie:  

 

 Súťaž sa koná za každého počasia. 
 Prípadné zmeny v propozíciach budú vyvesené pri časomiere. 
 Strava bude zabezpečená pre každého jazdca. 
 Odmeny dostávajú prví traja jazdci v každej kategórii, Promesa a Poussin všetci. 
 Usporiadate  nevypláca žiadne náhrady. 
 Súťažiaci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko. 
 Usporiadate  nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.  
 Protesty podáva PRETEKÁR písomne do rúk riadite a súťaže do 30 minút po 

dojazdení posledného jazdca, na jeden predmet sporu: vklad na protest: 20€. 
 Zvláštne upozornenie: usporiadate  si vyhradzuje právo zmeny časového 

harmonogramu v prípade zlého počasia, nízkej účasti, atď. 
 V oficiálnych kategóriách môže jazdec štartovať s licenciou UCI. 

 Pre zahraničných jazdcov bez licencie doporučujeme vybaviť si európsky zdravotný 
preukaz alebo poistenie liečebných nákladov pre SR na daný deň. 

 Bicykle musia zodpovedať športovým poriadkom a MTB trialu. 

 

 


