MAJSTROVSTVÁ SLOVESNKA V ČASOVKE DRUŽSTIEV A DVOJÍC

Usporiadateľ
Organizátor
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Sekretár pretekov
Rozhodcovia
Kategórie
Prihlášky

Slovenský Zväz Cyklistiky
Obec Teplička nad Váhom a CK EPIC Dohňany
1.9.2019. Teplička nad Váhom
Martin RIŠKA
Ivana ŠTEFÁNIKOVÁ

Deleguje KR SZC
Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky, Ženy, Juniori, Muži
Zloženie družstiev a dvojíc zaslať emailom na road@cyklistikaszc.sk do
15:00, 29.8.2019.
Neprihlásené družstvá/dvojice nebudú štartovať.

9:30 hod. – 10:30 hod. Obecný dom, Na Majer, 013 01 Teplička nad
Váhom, 49.224635, 18.799961

Kancelária pretekov
Štart/Cieľ
Ceny

Štartovné
Podmienka účasti
Trať pretekov

Program
Vyhodnotenie

Porada vedúcich družstiev bude o 11:00 hod. v Obecnom dome.
1.9.2019. 12:00, Námestie Sv.Floriána, Teplička nad Váhom,
49.224284, 18.799288

Majstrovský dres, medaila, diplom
Dvojice Žiačky, Mladší žiaci 2€ za dvojicu
Dvojice Kadetky, Juniorky, Ženy 4€ za dvojicu
Družstvá Starší žiaci 4€ za tím
Družstvá Kadeti Juniori 8€ za tím
Družstvá Muži 20€ za tím

Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2019
Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany Mobis obrátka a späť - 9km.
12:00 Žiačky 9km
12:15 Mladší žiaci 9km
12:35 Kadetky 9km
13:00 Starší žiaci 18km
13:35 Juniorky a Ženy 18km
14:10 Kadeti 27km
15:00 Juniori 36km
16:00 Muži 36km
Presné časy štartov budú oznámené na porade vedúcich družstiev.
Po skončení pretekov cca. o 17:00 hod. v mieste štartu a cieľa
OFK Teplička nad Váhom, Školská ul. Teplička nad Váhom, 49.226891,

Sprchy
18.800241
Zdravotné
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07
zabezpečenie/nemocnice Žilina, 49.217930, 18.747857
Predpis

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.
Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené
škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov
v prípade neočakávanej udalosti.
Preteky sa idú za otvorenej cestnej premávky s usmerňovaním na
križovatkách pri vjazde na hlavnú cestu.
Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny
polície a usporiadateľov.

Iné

Iné

Prevody

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a
vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
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 zo zverejnením materiálov na tieto účely.
Pre vyhodnotenie Majstrovstiev SR je nevyhnutná účasť aspoň 3
pretekárov (dvojíc, družstiev) z 2 rôznych klubov (platí pre všetky
kategórie a disciplíny majstrovstiev na ceste, dráhe, MTB, BMX a v
cyklokrose).
Na Majstrovstvách SR nie je povolená účasť zahraničných pretekárov.
V kategórii Muži Elite, Juniori, Kadeti, Starší žiaci, v intervalových
pretekoch družstiev súťažia štvorčlenné družstvá, ktoré môžu byť
zostavené minimálne z 3 pretekárov jedného klubu, ďalší pretekár môže
byť doplnený z iného klubu. V rámci SP môže byť družstvo zložené
minimálne z 2 pretekárov jedného klubu, ďalší pretekári môžu byť
doplnení z iných klubov, alebo klubu. Tieto družstvá ale nebudú v rámci
M-SR vyhodnotené ani ocenené, budú im však pridelené body do rebríčka
SP podľa dosiahnutého umiestnenia.
Dvojice musia byť zostavené z pretekárov jedného klubu. V rámci SP môže
byť dvojica zložená z pretekárov rôznych klubov. Tieto dvojice ale nebudú
v rámci M-SR vyhodnotené ani ocenené, budú im však pridelené body do
rebríčka SP podľa dosiahnutého umiestnenia.
Členovia každej dvojice alebo družstva musia štartovať v rovnakých
dresoch.
Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku
Kadeti/Kadetky 6,94 m/otáčku
Juniorky/ Juniori 7,93 m/otáčku
Pretekári štartujú so svojimi celoročnými číslami, okrem kategórie Muži.

Schválil predseda ŠTK CC 1.8.2019.

