
 
 Cyklistika pre všetkých 

 MERIDA ROAD CUP 2016 

14. kolo O POHÁR SNP v časovke jednotlivcov 

 

 

Usporiadateľ:  Obecný úrad Jatov v spolupráci s Cyklistickým klubom FALANGE Bratislava 

Dátum a miesto:  Jatov   29. augusta 2016  (pondelok)  o 14,00 hod, 
Čestný riaditeľ pretekov: Starostka obce Adriana Matúšeková, tlf. 0903/575 873, www.obecjatov.sk 
Riaditeľ pretekov:  Jozef Dubovský, mail obecjatov@gmail.com, mobil 0905/922 108 
Zdravotná služba: lekárska zdravotná služba nemocnice v Nových Zámkoch 
Rozhodcovia:  Deleguje komisia rozhodcov. 
 
Technické ustanovenia 
Kancelária:  Jatov, piváreň WEST, kde je štart a cieľ pretekov od 12,00 do 13,00 hod.  
Štartujú: Registrovaní pretekári s platným štartovným číslom MERIDA ROAD CUP 2016 v poradí  

Kadeti, Juniori,  Muži B vrátane U23, Masters A, B, C, D, E, F, Ženy A a Ženy B, Ženy Elite, 
Hoby. 

Štartovné:  Kadeti 1 €, Juniori 3 €, v ostatných kategóriách 3 €. Ak bude chcieť štartovať pretekár s  
   jednodňovou licenciou, zaplatí naviac 5 € za štartové číslo a poistenie, ináč bude hodnotený len 
   v kategórii Hoby. 
Trať a profil trate: Časovka jednotlivcov na 15,5 km trati Jatov – Rastislavice – smer Komjatice – otočka a späť. 

Priama cesta bez zákrut, rovina. 
Štart kategórií: Pred pivárňou WEST, interval štartu jedna minúta. Prví pretekári odštartujú od 14,00 hod. 

v poradí kategórií: Kadeti, Juniori, Muži B, Masters A,B,C,D,E.F, ŽenyA+B, Ženy Elite a Hoby. 
Pretekári sa musia dostaviť do priestoru štartu 5 min. pred predpokladaným štartom svojej 
kategórie. 

Vyhodnotenie:  Po skončení pretekov cca o 17,00 hod pred pivárňou WEST. 
Ceny :    Prví traja v každej kategórii vecné ceny, podľa Pravidiel XV. Cyklistika pre všetkých, Štvrtý diel, 

§4, článok 15.6.043. 
Občerstvenie: O občerstvenie pretekárov sa postará Obecný úrad Jatov. 
Záverečné ustanovenia   

- preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu, 

- pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia aj  pretekov na hlave, 

- pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a  
nebezpečie a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny, 

- usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností, 

- upozornenie: nepovolené jazdenie po trati časovky bude potrestané vylúčením z preteku. 

- Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.ecyklistika.sk a www. cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-
vsetkych. 
 

V Jatove, 15. marca 2016 

 
Jozef Dubovský v.r.       Ing. Dušan Krkoška  v.r. 
riaditeľ pretekov              za ŠTK SZC 

   

http://www.obecjatov.sk/
http://www.ecyklistika.sk/

