11. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose
Usporiadateľ:

Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:

Cyklistický klub Olympik Trnava

Dátum a miesto:

22.11.2015 v Trnave, sídlisko Prednádražie, Čajkovského ulica (koniec
staničného parku)

Riaditeľ pretekov: Bohuslav Kujovič, ck@ckolympik.sk, +421 903 376 921
Sekretár pretekov: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., katarina.durkova@gmail.com, +421 908
185 652
Autor trate:

Ján Opet

Rozhodca:

deleguje KR SZC

Prihlášky:

ck@ckolympik.sk, do 17.11.2015

Štartovné:

podľa súťažného poriadku 2015/2016
5 € - muži Elite a muži B, U-23, juniori, masters A a B, ženy, juniorky
2 € - kadeti, kadetky, starší a mladší žiaci, žiačky

Ceny:

podľa podľa súťažného poriadku 2015/2016

Kancelária pretekov: Wu schu klub, Mozartova 10, Trnava

Podmienka účasti: každý pretekár predloží platnú licenciu svojej národnej federácie na rok
2015
Trať:

10 % asfalt, 90% trávnaté plochy

Program:

nábor štart o 11:00
hobby cyklisti štart o 11:20
starší žiaci, mladší žiaci, žiačky, kadetky štart o 12:00 - 20 min.,
kadeti, ženy, juniorky, masters B štart o 12:30 - 30 min.,
juniori, masters A, muži Elite, U-23 štart o 13:15 - 50 min.

Sprchy:

Wu schu klub, Mozartova 10, Trnava

Zdravotné zabezpečenie: Slovenská záchranná služba
Predpis:
Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel
budú uplatnené sankcie SZC. Cyklisti sa zúčastňujú pretekov na vlastné náklady alebo na
náklady klubu, ktorý reprezentujú. Organizátor neručí za škody, ktoré pretekári alebo ich
doprovod spôsobí, alebo ktoré im budú spôsobené.
Iné : Trnavský cyklokros zmenil miesto konania – oproti minulosti, kedy sa preteky konali na
športovisku Slávia, sa podujatie presúva do jednej z okrajových častí Trnavy, na sídlisko
Prednádražie (za staničným parkom, popri ulici Čajkovského). Tohtoročnému 11. kolu
BIKEPRO SP budú predchádzať Majstrovstvá Európy v cyklokrose pre kategórie masters,
ktoré sa budú konať v sobotu, 21.11. 2015. Nedeľné preteky SP sa pôjdu na rovnakej trati ako
európsky šampionát. V mene CK Olympik Trnava vás všetkých srdečne pozývame na obe
podujatia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing.Marek Varhaňovský
ŠTK CX – SZC

Bohuslav Kujovič
riaditeľ pretekov

