Medzinárodné
cyklistické preteky
Trenčianskym
regiónom

Usporiadateľ
Organizátori
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Tajomník pretekov
Hospodár
Rozhodcovia
Kategórie

Prihlášky

Kancelária pretekov
Štart/Cieľ

6.SP CC 2019 ELITE muži
Slovenský Zväz Cyklistiky
TJ Slávia ŠG Trenčín a xRoad Bánovce nad Bebravou
19.5.2019 /nedeľa / mesto Bánovce nad Bebravou ,
Janka BUCHELOVÁ 0905 268 569
Roman BRONIŠ 0905 781 169
ing. Rastislav HYŽA
Deleguje KRSZC
Kategória Muži ELITE , Muži B a U23
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kalendar-vysledky
prihlasovanie prebieha do 16.5.2019. do 15:00.
Za vopred neprihlásených cyklistov/cyklistky platia kluby(jednotlivci)
trojnásobok štartovného danej kategórie(Finančné náležitosti SZC).
Kluby/jednotlivci platia štartovné za všetkých prihlásených
cyklistov/cyklistky, aj keď nebudú zaregistrovaní v kancelárii pretekov.
od 08:30 do 9,45 hod. Obradná sieň Bánovce nad Bebravou, Nám.Ľ.Štúra
6/6, Bánovce nad Bebravou.
Porada vedúcich družstiev a rozhodcov sa uskutoční o 10,00 hod.
v kancelárii pretekov.
Označenie pre sprievodné vozidlá na porade pri predložení platnej licencie
SZC.
19.5.2019 o 11,00 hod. Slávnostný štart na parkovisku pred poliklinikou
Bánovciach nad Bebravou , štart/cieľ Veľké Chlievany

Ceny
Štartovné
Podmienka účasti

Trať pretekov
Program
Vyhodnotenie

1.m. – 80,- €, 2.m. – 60,- €, 3.m – 40,- €, 4.m. – 30,- €, 5.m. – 20,- €
Muži ELITE , Muži B a U23 - 5,00 €
Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2019
Slávnostný štart Bánovce nad Bebravou – Biskupice – Veľké Chlievany
v obci Chlievany nasleduje pevný štart – Otrhanky – Halačovce –
Pochabany – Hoste – Zlatníky – Cimenná – Držkovce – Dvorec – Veľké
Chlievany okruh dlhý 21,4km počet 7 okruhov 155km
11,00 hod. Slávnostný štart na parkovisku pred poliklinikou Bánovciach
nad Bebravou
Po ukončení pretekov v priestore cieľa

Zdravotné
zabezpečenie/nemocnice Červený kríž Topoľčany
Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade
porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC .Pretekári štartujú na
vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.

Iné

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody
a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
neočakávanej udalosti.
Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa pretekov
zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť, musia dodržiavať zákon č.8/2009 Z.z.
o cestnej premávke, pokyny príslušníkov polície, usporiadateľov
a rozhodcov.

Bufet

Stacionárny bufet – bude označený na trati

Predpis

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené
fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na
webovom sídle SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu.Svojou účasťou dávate
súhlas zo zverejnením materiálov na tieto účely.

Schválil predseda ŠTK 11.4.2019.

;

