MERIDA CUP 2021

obec Horný Kalník a R.C.T. Martin
usporiada etapové preteky TURČIANSKE OKRUHY,
MERIDA ROAD CUP 2021,
ktoré sú zároveň 10.ročníkom Memoriála Milana Beláka
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto :
3. – 4. - 5. 7.2021 , Belá – Dulice, Horný Kalník
Riaditeľ pretekov : Ing. Rastislav Belák 0905 218 642 belak@viena.sk
Tajomník pretekov : Sophia Christine Lilgová 0915 030 011sophiachristine.lilgova@gmail.com
Zdravotná služba : Záchranári Martin a MFN Martin,
03.07. - stacionárna Obecný úrad Horný Kalník
04.07. - stacionárna Obecný úrad Belá – Dulice
05.07. - stacionárna križovatka v klesaní Záborie
Hlavný rozhodca : deleguje komisia rozhodcov SZC.
Štartujú :
Ž- Elite, Ženy Masters A, B, C, Muži B, Masters A,B,C,D,E,F,G, Juniori/ky,
Podmienka štartu: Prihlásený cez SZC , platná licencia SZC pre r. 2021, celoročné štartovné číslo MRC 2021, okrem
juniorov, upevneným čipom na správnom mieste. Vypísaná príloha č. 1 týchto propozícii.
Štart Juniorov/riek je povolený bez obmedzenia prevodov. (Citácia z pravidiel: 2.24.016 Juniorom, pri
spoločných pretekoch s kategóriou Muži je povolený štart bez obmedzenia prevodov. text upravený 1.1.18)

Technické ustanovenia
Prihlášky :
Elektronicky cez stránku SZC - Uzávierka prihlášok 01.07.2021 do 15 hod. !
Kancelária pretekov : Obecný úrad Horný Kalník
Prezentácia :
Obecný úrad Horný Kalník, platba štartovného a vydávanie čipov pre všetky kategórie,
len v sobotu 3.7.2021 od 12:00 - 14:00 hod.
Štartovné za etapové preteky: Prihlásení cez SZC kategórie Muži B, Masters A, B, C, D, Juniori/ky 25 ,- €,
Ženy Elite, Ž Masters A,B,C, Masters E,F,G 15,- €.

PROLÓG TRAŤ Sobota 03.07. 2021: Štart 15:30h.
Štart parkovisko HBM Pharma Martin, smer obec Dražkovce, odbočka vpravo Dolný Kalník, Horný Kalník, cieľ za obcou
Horný Kalník v stúpaní na Turčianske Jaseno. Trasa 4,2 km.
Štart na prológu je povolený len na bicykli určenom pre pretek jednotlivcov s hromadným štartom. Nie je povolený disk +
nádstavce riadidlá. Štartovať sa bude v 1 minútových intervaloch.
Poradie štartu kategóríí: Masters G,F,E,D,C,B,A,Masters Ženy C,B,A, Ženy Elite, Juniori/ky/, Muži B.
VYHODNOTENIE PROLÓGU:
Za obecným úradom Horný Kalník 1 hod. po skončení posledného pretekára. Časy z prológu sa započítajú do celkového
umiestnenia. Vyhodnocujú sa len víťazi v danej kategórii Muži B, Masters A,B,C,D,E,F,G, Ž- Elite, Ženy Masters A, B, C,
ktorým bude odovzdaní dres vedúceho pretekára v priebežnom poradí a vecná cena (medaila).
V kategórii , Juniori/ky , vecná cena (pohár).
V prípade nedostavenia sa pretekára na vyhodnotenie , stráca nárok na cenu a stráca priebežné vedúce umiestnenie !
Po vyhodnotení prológu míting /porada/ vedúcich tímov, prideľovanie poradia mechanických vozidiel.

1. ETAPA

Nedeľa 04.07. 2021

Slávnostný štart pred obecným úradom Belá – Dulice, ostrý letmý štart vrch kopca za obcou Belá Dulice, Necpaly, križovatka
Žabokreky smer Belá – Dulice. Dĺžka okruh 9,2km. Preteká sa na čiastočne uzavretom pravotočivom okruhu.
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Podľa počtu pretekárov môže byť štart kategórii Muži B, Juniori, Masters A, Masters B, upravený (spoločný štart).

STACIONÁRNY BUFET: Za obcou Belá – Dulice v stúpaní smer Necpaly od začiatku kopca až po vrch kopca. Bufet bude
vyznačený. Možnosť využiť bufet až po druhom prejdení kopca. V predposlednom a poslednom kole
v danej kategórie nie je možné využívať stacionárny bufet. Odpadky je povolené vyhadzovať len
v priestore bufetu!
VYHODNOTENIE 1. ETAPY: Vyhodnotenie kategórie Masters C,D,E,F,G, Ženy Elite, Ženy Masters A,B,C, Juniorky pred
obecným úradom Belá – Dulice. 13:15 hod. Vyhodnotený bude len prvý pretekár v danej
kategórii vecnou cenou a bude mu odovzdaný dres vedúceho pretekára v priebežnom poradí.
Víťazka kategórii Juniorky vecná cena. Výsledky z 1. etapy a priebežné výsledky, budú
vyvesené v priestore vyhodnotenia prvej etapy a štartu druhej etapy obecný úrad Horný Kalník.
V prípade nedostavenia sa pretekára na vyhodnotenie , stráca nárok na cenu a stráca priebežné vedúce umiestnenie !

2. ETAPA Trať pretekov Pondelok 05. 07. 2021 :
Slávnostný štart Obecný úrad Horný Kalník, ostrý letmý štart vrch kopce Turčianske Jaseno prejazd cieľom, Turčianske
Jaseno vrch kopca odbočka vľavo, Záborie, Dražkovce, Tomčany, Martin, Dražkovce, Dolný Kalník, Horný Kalník. Cieľ na
vrchole kopca za obcou Horný Kalník. Dĺžka okruhu : 12,2 km Preteká sa na čiastočne uzavretom okruhu.
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Podľa počtu pretekárov môže byť štart kategórii Muži B, Juniori, Masters A, Masters B, upravený (možnosť spoločného
štartu).
STACIONÁRNY BUFET: Za štartom v Hornom Kalníku ( 300 m ) od začiatku kopca až po vrch kopca. Možnosť využiť bufet
až po druhom prejdení kopca. V predposlednom a poslednom kole v danej kategórie nie je možné
využívať stacionárny bufet. Odpadky je povolené vyhadzovať len v priestore bufetu.
BUFET Z VOZIDIEL:
V 1. a 2. etapy iba pre kategórie Muži B, J, Masters A,B, podľa pravidiel UCI a pokynov
od hlavného rozhodcu .
VYHODNOTENIE 2. ETAPY: Vyhodnotený bude len prvý pretekár z ranného štartu v danej kategórií vecnou cenou, za
obecným úradom Horný Kalník 12:15 h.. Vyhodnotenie z poobedného štartu za obecným
úradom Horný Kalník cca. 15 -15:30 hod Výsledky z 2.etapy budú vyvesené v priestore
obecného úradu Horný Kalník Vyhodnotení budú len prví z poobedného štartu v daných
kategóriách vecnou cenou.
V prípade nedostavenia sa pretekára na vyhodnotenie , stráca nárok na cenu a stráca priebežné vedúce umiestnenie.

KONEČNÉ VYHODNOTENIE: Pre všetky kategórie v pondelok 05.07. 2021 za obecným úradom Horný Kalník cca. 15 -15:30
hod. Odmenení budú prví traja v konečnom poradí vecnou cenou a víťaz obdrží víťazný dres.
V prípade nedostavenia sa pretekára na vyhodnotenie , stráca nárok na cenu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu, ceny podľa finančných náležitostí SZC
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
● pretekári štartujú v celo plastových 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.
● Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
● Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc
a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Usporiadateľ športového podujatia sa riadi aktuálnymi predpismi o hromadných podujatiach ( vyhláška č. 208/2021 ).
V Martine: 01.06. 2021
Ing. Rastislav Belák v. r.
riaditeľ pretekov

Schválené :
Ing. D. Krkoška, v.r.
za komisiu ŠTK SZC

Príloha č. 1.

Čestné vyhlásenie
o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov)/
Dolupodpísaný/-á (pretekár/pretekárka) ..........................................................................................,
trvalým
bydliskom.........................................................................................,
telefonický
kontakt
.........................................., čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad
verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých/mládež mi nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by som ja
a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte** s osobou
potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.
Vyhlasujem *:
a ) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR/LAM testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín alebo
negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší
ako 24 hodín pred začiatkom pretekov
Dátum vykonania testu: .................................
alebo
b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod:
.................................................................................................................................................................
* Vyhovujúce zakrúžkovať
** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo
inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných
prostriedkov (OOP).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som
sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnému usporiadateľovi R.C.T. Martin o.z.,
organizátorovi SZC, ako aj jeho zriaďovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom ochrany zdravia a
riadneho zabezpečenia prípravy, realizácie a prevádzky hromadného športového podujatia podľa propozícií
vydaných pre Turčianske okruhy cyklistických pretekov Masters MERIDA ROAD CUP 2021.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do
odvolania súhlasu. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby
upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.

V ............................................. dňa ......................................... Podpis:

PROLÓG Sobota 03.07.2021 - štart 15:30 hod. – HBM Pharma parkovisko

1. ETAPA nedeľa 04.07.2021 - štart o 9:00 a 12:00 hod.

2. ETAPA pondelok 05.7.2020 - štart 09:00 a 12:00 h - Horný Kalník Obecný úrad

Profil 2. etapy pondelok 05.07.2021

