MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA CESTNEJ CYKLISTIKY MLÁDEŽE
CENA SLOVALKA

Usporiadateľ
Organizátor
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Tajomník pretekov
Hospodár
Rozhodcovia
Kategórie

Prihlášky

Dôležité upozornenie
Kancelária pretekov
Štart/Cieľ

Ceny
Štartovné
Podmienka účasti
Trať pretekov

Slovenský Zväz Cyklistiky
Mestský športový klub Žiar nad Hronom Cyklistický klub
2.8.2020. nedeľa Lutila /obec je vzdialená 3km od mesta Žiar nad
Hronom
Ing. Milan Veselý, PhD., MBA
Jozef Jelža

0944 545 900, jelza.jozef@gmail.com

Gabriela Jelžová

Deleguje KR SZC
M SR: Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti,
SP: Juniorky/Ženy
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 30.7.2020. do 15:00.
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári.
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 limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo
časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie
podujatia na viacero častí.
08:00 do 09,00 hod. v reštaurácii Borinka v obci Lutila
9:15 porada vedúcich tímov
Lutila 10:00
Ml.Žiaci/Žiačky/St.Žiaci/Žiačky/Kadeti/Kadetky: 1. dres, medaila, diplom;
2. medaila, diplom; 3. medaila, diplom
Juniorky: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€
Ženy: 1. 70€; 2. 50€; 3. 30€; 4. 20€; 5. 10€
Žiaci/Žiačky 1€; Kadeti/Kadetky/Juniorky/Ženy 2€
Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2020
Cestné preteky jednotlivcov sa uskutočnia na okruhu dlhom 23 km

Okruh : Lutila – Dérerov Mlyn – Janova Lehota – Kosorín – Slaská – Lutila
Štart v obci Lutila pred Reštauráciou Borinka;
Cieľ : Lutila, v stúpaní za štartom.
10:00 Kadeti - 69 km - 3 okruhy - M-SR
10:05 Juniorky, ženy - 69 km - 3 okruhy - Slovenský pohár
10:10 Starší žiaci, kadetky - 46 km - 2 okruhy - M-SR
10:15 Mladší žiaci, žiačky - 23 km - 1 okruh - M-SR
Po ukončení pretekov v mieste štartu - Reštaurácia Borinka.

Program
Vyhodnotenie
Zdravotné
zabezpečenie/nemocnice NsP Žiar nad Hronom

Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade
porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.
Predpis

Iné

Hygienické a
bezpečnostné predpisy

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho
klubu.
Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov.
Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a
vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
neočakávanej udalosti.
Preteky sa konajú za každého počasia, za čiastočne obmedzenej cestnej
premávky.
Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom
horných dýchacích ciest.
Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.
Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý
klub.
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.
Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku
Kadeti/Kadetky 6,94 m/otáčku
Juniorky 7,93 m/otáčku

Prevody

Schválil predseda ŠTK CC 3.7.2020.

