
                                                                   
               

                                 7. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose

Usporiadateľ:  Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:  CK ,,UNITREK BIKE TEAM“ Poprad v spolupráci s mestom Poprad

Dátum a miesto:  25.10.2015 Poprad – Spišská Sobota  (Sobotské námestie)

Riaditeľ pretekov:  Ján Hollý

Sekretár pretekov: Jozef Nazarej

Autor trate:  Jozef Nazarej

Rozhodca:   deleguje SZC

Prihlášky: do 23.10.2015  mailom: info@bocianpizza.sk

Štartovné: Podľa súťažného poriadku na sezónu 2015/16
               5 € Muži Elite a Muži B, U23, Juniori, Masters A a B, Ženy, juniorky
               2 € kadetky, kadeti, starší a mladší žiaci a žiačky
                
Ceny:  Podľa súťažného poriadku 2015/2016

Kancelária pretekov: Brokoffov dom – Sobotské námestie v Spišskej Sobote
                             v čase od 9:00 hod. – 11:00 hod., zasadačka č.1. vpravo

Podmienky účasti: Každý pretekár predloží platnú licenciu pre rok 2015.
                         Prilba povinná, dobrý technický stav bicykla.

Trať:  80% asfalt a dlažba, 20% nespevnený povrch. Dĺžka okruhu: 3.60 km

Program:    12:00  žiaci, žiačky, kadetky /20min./
      12:30  kadeti, ženy + juniorky, masters  B /30 min/
      13:15 juniori, masters A, muži Elite A+B,U23 /50min/

Štart:   pred penziónom ATRIUM

mailto:info@bocianpizza.sk


Tréning:  25.10.2015 od 9:00 hod. do 11:30 hod.

Sprchy: Brokoffov dom – Sobotské námestie v Spišskej Sobote na poschodí

Zdravotná zabezpečenie:  Dobrovoľná zdravotná služba Vysoké Tatry

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel SZC, smerníc SZC a tohto rozpisu, v prípade porušenia pravidiel 
uplatnené sankcie SZC.

Bufet: V priestoroch štartu a cieľa (podľa počasia) upresní organizátor. Pretekár po odovzdaní štart. čísla 
nápoj + párky) zadarmo. Organizátori, rozhodcovia a tréneri vrátane mechanikov guláš zdarma.

Ubytovanie:  Penzion Atrium, Kolárová Slávka, info@penzion-atrium.sk, 
                     rezervácia tel.: 0905218102 Spišská Sobota

Iné: - Účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné náklady.
- Usporiadateľ neručí za škody spôsobené  pretekármi alebo ich sprievodom alebo im vzniknuté škody.

       - Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v prípade neočakávanej udalosti.
       - Námietky podľa pravidiel UCI.

           Ing. Marek Varhaňovský                                                                        Ján Hollý
                     ŠTK CX - SZC                                                                            riaditeľ pretekov              

Partneri podujatia:                                

                                                     

PIZZA BIKE RESTAURANT – donášková služba,   Reštaurácia Cin – Cin
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