
                                                                                                                                                            

 
 

                              MERIDA ROAD CUP 2016 
 
 

 ObU Čachtice a TJ Sokol Čachtice usporiadajú  : 

      20. ročník - Čachtický cyklookruh Tatrín  

     a  7. kolo SP masters -  časovka jednotlivcov 

 

 

 
 

                                            Všeobecné ustanovenia 
 
Dátum a miesto :   12.6.2016 (nedeľa)    
Čestný riad. pretekov: Mgr.Michal Balala - starosta obce,Mgr.Jana Kvasňovská - starostka TJ 
Riaditeľ pretekov :     Peter Lesaj , tel: 0908430308, email: peter.lesaj@zoznam.sk 
Tajomník pretekov :   Ivana Romanová 
Zdravotná služba :    RZP Nové Mesto nad Váhom 
Hlavný rozhodca :      Deleguje komisia rozhodcov  
 
 

                                              Technické ustanovenia 
 
 
Kancelária pretekov :     Čachtice, námestie 
   
Prezentácia :           V kancelárii pretekov v deň štartu 12.6.2016 od 7:30 hod do 9:30 hod. 
 
Informácie:  9:30 - 9:40 hod. 
  
Účasť na pretekoch:  dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý  

 pretekár svojim podpisom do št. listiny, za pretekárov do 18 rokov jeho 
zákonný zástupca  

 
Presun na miesto štartu: individuálne od 9:45 hod. 
 
Trať pretekov :  Hrachovište-Vaďovce-obrátka-Hrachovište-Krajné-obrátka- 
 Hrachovište-Višňové-Čachtice 
 

Dĺžka trate :   20 km                                              
 
Profil trate:   zvlnený 
 
Štart :   o 10:30 hod. v Hrachovišti. Pretekári štartujú v 1 min. intervaloch  
   v poradí : muži B, masters A, B, C,Ž Elite,ŽA,ŽB, Hobby, D,E,F 
     
Štartujú :    Pretekári s platnou licenciou SZC pre r. 2016 a zakúpeným štartovným 

číslom CPV pre r. 2016 !  Pretekári Hobby - 18 r. a starší  ! 
 



Štartovné :    Muži B, Masters A,B,C - 5 €, Masters D,E,F,Ž, Hobby - 3 €,   
 
Ceny :    vecné 
 
Výsledky :     14:00 hod na námestí v Čachticiach. 
 
 
 

         Záverečné ustanovenia   
                 

•   preteká sa za plnej premávky, podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto      

      rozpisu 

•   pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov 

     na hlave                                                                                            
●   Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !! 

•   usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností 

 
 
 
 
 
V Čachticiach : 7.4.2016                                                                  Schválil:  
 
     P. Lesaj  v.r.                                                                      ing.  D. Krkoška  v.r. 
     riad. pretekov                                                                                    ŠTK  CPV   
 
 
 
 

 Partneri SP Merida Road Cup 2016:                                    
 
 Sponzori   podujatia: 
 
 
 
                                                                                                                                                                             

                                                                                             
 
 
 
 
 
       www.merida.sk            cyklistikaszc.sk                                       
                                                                      
                                                                                   Pitný režim zabezpečuje : 
              
                                                                                                              
                                                                                                                   
 
                                                      
                                                                                     www.kompava.sk 

Min. školstva SR, a  
       Obec Čachtice 


