Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre mužov a juniorov -vybrané preteky

Veľká cena BCF
Usporiadateľ:

z poverenia SZC cyklistický klub Dukla Banská Bystrica v spolupráci s
mestom Banská Bystrica a CK Banská Bystrica v rámci cyklistického
dňa Tour de Volcano Poľana

Termín a miesto:

Nedeľa 2.7.2017 preteky jednotlivcov o 11,00 v Banskej Bystrici

Riaditeľ pretekov:

Ján Malachovský, 0905 260 371, jmalachovský@iconet.sk

Hospodár pretekov: Martin Fraňo, 0907 813 837, frano@duklacycling.eu
Lekár pretekov:

Zdravotná služba so sanitkou Červeného kríža B. Bystrica

Hlavný rozhodca:

nominuje SZC

Prihlášky:

frano@duklacycling.eu do 26.6.2017. Všetci neskoro prihlásení
pretekári budú pripustení na štart po zaplatení pokuty 5eur nad rámec
štartovného.

Podmienka účasti:

Platná licencia na rok 2017 a zaplatenie štartovného poplatku
v kancelárii pretekov, včas neprihlásení pretekári po zaplatení
poriadkovej pokuty 5eur.
Výška štartovného riadne prihlásených pretekárov:
Muži elite, muži U23, masters – 5,00 EUR, juniori: - 2,00 EUR

Štartujú:

juniori, muži Elite a U23 a držitelia lic.masters v spoločných pretekoch
Slovenského poháraVybrané preteky

Trať pretekov:

B.Bystrica- Brezno- Lom nad Rimavicou- Hriňová- Skliarovo- Detva
Očová- H.Mičiná- Môlča- Banská Bystrica v dĺžke 131km.
Je vypísaná horská prémia na Tlstom vrchu na 58km a Raticovom
vrchu na 83km.
Preteky štartujú 10min pred štartom cyklomaratónu Tour de Volcano
Ako vybrané preteky juniori +muži zarátané do Slovenského pohára
v cestnej cyklistike mužov a juniorov. Je povolený len štart pretekárov
s platnou licenciou SZC a iných federácií vrámci UCI.
Časový limit je 10% z času vedúceho pretekára, podľa pravidiel SZC.

Prezentácia:

Nedeľa 2.7.2017 - Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica
Od 7,30 do 9,00.
O 9,30. porada a pridelenie mechanických vozidiel podľa pravidiel SZC
po predložení licencie voči požiadavke na mechanické vozidlo.

Štartovný vklad:

V zmysle súťažného poriadku pre kategórie mládeže a mužov
na rok 2017.

Šatňa a sprchy:

V budove kancelárie pretekov

Ceny:

V zmysle finančných náležitostí pre VP pre rok 2017
1.miesto:
150,00 EUR
2.miesto:
100,00 EUR
3.miesto:
60,00 EUR
4.miesto:
40,00 EUR
5.miesto:
25,00 EUR
6-10.miesto:
15,00 EUR
11-15.miesto:
10,00 EUR
Najlepší junior:
30,00 EUR
Víťaz 1.horskej prémie:
25,00 EUR
Víťaz 2.horskej prémie:
25,00 EUR

Vyhodnotenie:

Po ukončení pretekov v priestoroch kancelárie pretekov, podľa
pravidiel SZC
Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky SZC, súťažného
poriadku na rok 2017 a ustanovení tohto rozpisu. Pretekári sa
zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ neručí za škody
pretekármi spôsobené, alebo im vzniknuté. Preteky budú
odštartované za plnej premávky, zabezpečené sprievodnými
vozidlami. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície
a usporiadateľov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto
rozpisu v odôvodnených prípadoch.

Predpis:

Rozpis bol schválený dňa: 19.6.2017
Martin Riška

Ján Malachovský

ŠTK CC SZC

riaditeľ pretekov

