Kritérium Rajec 2021

Mesto Rajec

Organizátor
Usporiadateľ
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Rozhodcovia
Kategórie

Prihlášky

Dôležité upozornenie

Slovenský zväz cyklistiky
Cyklistická Detska Tour, Mesto Rajec
11.7.2021, Rajec
Mgr. Tomáš Stránský, Bystrická 139/63, Rajec 01501 0904446361

Deleguje KR SZC
Nábor, MINI, Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy,
Juniori
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 8.7.2021. do 15:00.
Prihlásiť sa musia aj členovia doprovodu
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári (okrem kategórie Nábor)
Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie.
Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované
počty, podľa dátumu prihlásenia.
Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade.
Ako doprovod sa môžu zúčastniť iba licenciovaní členovia SZC/UCI.
V prípade potreby, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu
štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na
viacero častí.
Sobota 10.7.2021 – o 17:00 hod len Porada organizačného výboru
Nedeľa 11.7.2021 - od 8.00 do 9.45 h. bude Kancelária pretekov –
Radnica na Námestí SNP
Porada vedúcich tímov o 10.00 h. Slávnostná sieň- Radnica Mesta Rajec

Kancelária pretekov
Podmienky pre hromadné
športové podujatia

Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba
organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov
hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym

výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie
COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.
V prípade účasti na sobotných pretekoch v Rajeckých Tepliciach bude
akceptovaný aj negatívny Ag. test z piatka 9.7.2021.

Kto sa nemusí v prípade
požadovania antigénového
testu ním preukázať?
Štart/Cieľ

Ceny
Štartovné
Podmienka účasti

Trať pretekov
Program

osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej
dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19,
osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19,
osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii
dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19,
osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako
180 dňami,
osoby do 10 rokov veku.
aktuálne platné vyhlášky ÚVZ č.217/2021 a č. 223/2021.
Námestie SNP 2/2, Rajec
St.Žiaci/Žiačky: 1. 15€; 2. 10€; 3. 5€
Kadeti/Kadetky: 1. 20€; 2. 15€; 3. 10€
Juniorky: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€
Ženy: 1. 70€; 2. 50€; 3. 30€; 4. 20€; 5. 10€
Juniori: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€
Žiaci/Žiačky 3€; Kadeti/Kadetky/Juniori/Juniorky 5€; Ženy 7€
Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021
Okruh v centre Rajca, Námestie SNP, Sládkovičova, Hurbanova,
Jánošíková, Nádražná o dĺžke 1000 m.
Štart a cieľ pred Mestským úradom na Námestí SNP.
10.30 hod. - náborové detské preteky
Potom následne:

MINI – 3 okruhy, hladká jazda
Ml. Žiaci – 6 okruhov
Žiačky
– 6 okruhov
St. žiaci – 12 okruhov
Kadetky – 12 okruhov
Kadeti – 18 okruhov
Ženy/Juniorky – 18 okruhov
Juniori
– 21 okruhov
V prípade, že bude v štartovej listine niektorej kategórie málo štartujúcich,
môže hlavný rozhodca po dohode s riaditeľom pretekov rozhodnúť o spojení
kategórií.
Táto skutočnosť musí byť oznámená na porade vedúcich tímov.
Nová kategória MINI(licenciovaní) v CC nie je súčasťou SP CC ani Kritérijnej
ligy, má iba samostatné preteky na uzavretých okruhoch.

Kategória MINI
Vyhodnotenie
Zdravotné
zabezpečenie/nemocnice

Riadi sa pravidlami CC SZC(cestný bicykel), v aktuálnej sezóne sú to ročníky
2011 a 2012.
Všetky kategórie po skončení pretekov juniorov v priestore štartu
a cieľa.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Fakultná nemocnica, Spanyolova ul., Žilina
Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.
V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.

Predpis

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.
V pretekoch sa boduje každý tretí okruh 5, 3, 2 a 1 bod, každý prejazd 1
bod.
Bodovanie v záverečnom okruhu 10, 6, 4 a 2 body.
V prípade rovnosti bodov a počtu odjazdených okruhov rozhoduje o
poradí umiestnenie v záverečnom okruhu.
Pretekári, ktorí zaostanú za hlavnou skupinou a budú vedúcou skupinou
(min. 5 pretekárov) dostihnutí, musia z pretekov odstúpiť, neplatí
to však v posledných piatich okruhoch pred cieľom, ak hlavný
rozhodca nerozhodne inak.
Na štart sa stavia až na vyzvanie rozhodcovským zborom.

Do priestoru štartu môžu vstupovať len pretekári, ich doprovod sa môže
pohybovať len pred štartovou páskou, za zábranami, alebo za
posledným pretekárom na štarte.
Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a
vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
Iné

neočakávanej udalosti.
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 so zverejnením materiálov na tieto účely.

Ubytovanie:

Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, každý si hradí náklady sám.
Možnosť využiť ponuku ubytovania a stravovania v Penzióne Dubová
priamo v centre Rajca, 30m od štartu a cieľa pretekov. Viac na
+421 902 099 516, 0915 424 323, info@penziondubova.sk ,
www.penziondubova.sk
Reštaurácia Eden, 0944397200 , restauraciaeden1@gmail.com,
https://www.facebook.com/edensuja/
Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom
horných dýchacích ciest.
Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.

Hygienické a bezpečnostné
predpisy

Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za
každý klub.
Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú
všetci účastníci dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné
predpisy podľa nariadení Vlády SR.

Prevody
Schválil predseda ŠTK CC 6.7.2021

MINI, Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku
Kadeti/Kadetky 6,94 m/otáčku
Juniorky 7,93 m/otáčku
Juniori 7,93 m/otáčku

Mapka okruhu:

