
                 
      

 

MERIDA ROAD CUP 2020 
SZC-CPV  

 
Obec Kráľová pri Senci 

a 

Cyklistický klub KRÁĽOVČAN 

usporiadajú 10. kolo cyklistických pretekov Merida road cup 

v pretekoch jednotlivcov SP Masters 

 

 Veľká cena Kráľovej pri Senci 
 o pohár starostu obce 

 

                                                                9.ročník 

 

                                                   Všeobecné ustanovenia 
 

Miesto a dátum:        Kráľová pri Senci, nedeľa 23. augusta 2020 

Čestný riaditeľ pretekov:  JUDr. Dušan Šebok, starosta obce 

Čestný tajomník preteku:   RNDr. Michal Konečný PhD poslanec obce 

Riaditeľ pretekov:        Ing. Ján Hollý, predseda CK KRÁĽOVČAN  

                                           mobil 0903 209 651 

Zdravotná služba:        Zdravotná služba v Senci, Sanitka 

Rozhodcovia:        Nominuje KR SZC 

 

 

Technické ustanovenia: 

 

Prihlášky členovia SZC :    elektronicky na stránke:  www.cyklistikaszc.sk  
        Odporúčajú sa kolektívne prihlášky 

 

Kancelária:  Športový areál v Kráľovej pri Senci v areáli Hostinec u Petra, 

                                    miesto štartu a cieľa. V športovom areáli možnosť použitia WC. 

 

Prezentácia:   V deň pretekov v mieste štartu.  

                                    Od 8:00 do 9:15 hod., najmä pretekári, ktorí sa nezaprezentovali  

                                    deň predtým.                               

                                                                                                     

Štartujú:             Registrovaní pretekári s platným štartovným číslom pre rok 2020 v poradí   

                                    podľa štartu kategórií.   

 



Štartovné:  Platí sa pri prezentácii: 10,- EUR Muži B, Masters A, B, C, D, ženy Elite. 

                         5,- EUR  Masters Ženy A, B, C, Masters muži E, F, G.                                                                       

Trať: Pravotočivý 9 km okruh:  

                                   Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci. 

 

Profil trate:  Takmer absolútna rovina. 

 

Štart kategórií:   

 

   10:15  Masters D, ženy A  - 7  okruhov                   14:00  muži B        - 10 okruhov    

   10:15 Masters ženy B, C   - 6 okruhov                    14:00  masters A   -  9 okruhov                                  

                                                                                       

 

  10:20  Masters E               - 6  okruhov                    14:05  masters B   -  9 okruhov                                 

  10:20  Masters F               - 5  okruhy                      14:05  ženy Elite   -  8 okruhov                                                                     

  10:20  Masters G              - 4  okruhy                      14:05  masters C   -  8 okruhov                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                   

Vyhodnotenie:   Najneskôr do 20 min. po skončení všetkých  pretekov. 

                                    POHÁR starostu obce dostane pretekár v kategórii Masters s najrýchlejším                                          

                                   časom po sčítaní času časovky a preteku jednotlivcov. 

 

Ceny :    Prví traja v každej kategórii podľa smernice SZC - CPV.  

                                                                    

Občerstvenie: Občerstvenie je zabezpečené  v areáli Hostinec u Petra.   

 

Mimoriadne        Pri usporiadaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

opatrenie:            - vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými  

                               dýchacími cestami ( napr. rúško, šál, šatka ). 

                             - usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy v prípade schválených opatrení pri  

                               koronavíruse          

                                                                               

                                               Záverečné ustanovenia: 

           
●  preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu 
●  pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a  pretekov    
    na hlave 
●  pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami  
    štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. 
●  usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných      
    okolností 
●  pretekári štartujú dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie podpisom   
    v štartovnej listine. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom a ich doprovodu vzniknuté   
    a nimi spôsobené  
 
●  Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!! 

●  Výsledkové listiny nájdete na    www.cyklistikaszc.sk;       

    

    Schválené :  v Kráľovej pri Senci 11. augusta 2020                                                                    

     Ing. Ján Hollý v. r.                                                                        Ing. Dušan Krkoška v. r. 
      riaditeľ pretekov                                                                         ŠTK - CPV  


