Cestná cyklistická časovka do vrchu z Makova na Kasárne 2015 - 1. ročník
propozície

Organizátor: 
Cyklistický klub Turzovka, mesto Turzovka, obec Makov, 
v spolupráci s Penziónom Javorník a Slovenským cykloklubom - Regionálnym strediskom Turzovka
Kontakt: Mgr. Vladimír Pekár - 0905 576 506, e-mail: vladimirpekar@centrum.sk
Termín: 17. októbra 2015
Trať: Makov, Kopanice  (675 m n. m.) - Kasárne, parkovisko Penziónu Javorník (910 m n. m.)
Miesto štartu: Makov, Kopanice - odbočka na Kasárne - od 13.00 hod., štartuje sa individuálne v časových intervaloch 1 min.
Prezentácia: Makov, Kopanice - pri bývalom obchode od 12.15 do 12.45 hod., možné parkovanie.
Štartovné: 5,00 € v hotovosti pri prezentácii, (v cene jedlo, nápoj, organizačné zabezpečenie preteku); žiaci, dorast, dorastenky = 0 €
Dĺžka trate: 6,990 km
Prevýšenie: celkové + 395 m
Povrch trate: asfalt
Kategórie:
muži A  = do 18 rokov
muži B= 19-29 rokov
muži C = 30-39 rokov
muži D = 40-49 rokov
muži E = 50-59 rokov
muži F = nad 60 rokov
ženy A = do 39 rokov
ženy B = nad 40 rokov
Kategórie budú vytvorené, len ak sa do nej prihlásia minimálne traja pretekári!
Pretekári do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Ceny: prví traja v každej kategórií - vecné ceny
Časový rozpis:
12.15-12.45 hod.  	- prezentácia - Makov, Kopanice
13.00 hod. 		- štart prvého pretekára
do 15.00 hod.		- podávanie jedla - Penzión Javorník
od 15.00 hod. 		- vyhlásenie výsledkov - Penzión Javorník

Podmienky účasti:
- prilba na hlave počas celého preteku,
- štart na vlastné nebezpečenstvo,
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania,
- ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a ich sprievodu a nimi spôsobené v súvislosti s pretekom.
4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
5. Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
7. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou.
9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať.
10. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií preteku v Penzióne Javorník - pri vklade 10 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi vracia.
12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom na prihláške berú na vedomie  zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícii. 
14. Preteká sa za každého počasia.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť alebo zrušiť kategóriu, pokiaľ v príslušnej kategórii nebudú klasifikovaní aspoň traja štartujúci. 
16. Usporiadateľ zabezpečí prevoz batožiny do priestoru cieľa.
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A nezabudnite, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.


