Majstrovstvá Slovenskej republiky Masters v cestnej cyklistike, ako 14.kolo
MERIDA ROAD CUP 2020 Muži B, Ženy Elite
Hobby muži a ženy O pohár primátora mesta Brezna
Usporiadateľ

Z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky
CK Route 66 Brezno

Termín pretekov

19.9.2020 (sobota) o 10.00
(štart prvej kategórie, podrobný rozpis štartov nižšie)

Miesto konania

Nám. M.R Štefánika, Brezno

Trasa pretekov:

Tzv. Vagnársky okruh (I-66-Kobok-I72: Brezno-Stará
Valaská- Kopček Kobok-Bystrá-Mýto p.Ďumbierom-Brezno
Dĺžka okruhu: 25km
Prevýšenie: 250m (1x okruh)

Riaditeľ pretekov

Miroslav Kováčik
mireckovacik@gmail.com 0903313784

Hlavný rozhodca

Deleguje SZC

Zdravotná služba

H.A.M Medical

Kategórie

Hobby (bez rozdielu), Muži B, Masters ABCDEFG,, Ženy
Masters ABC,ženy Elite

Prihlášky

Elektronicky na stránke
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-prevsetkych/kalendar-prop-vysl, odporúčajú sa kolektívne
prihlášky, do 17.9.2020, do 15:00
Hobby prihlášky na route66ck@gmail.com alebo na
mieste v deň konania pretekov

Štartovné

Platba pri prezentácii v kancelárii pretekov

5€ masters E F G a ženy elite a masters ženy ABC,
10 € ostatní + Hobby
Prezentácia

Klub Bombura, Nám.M.R Štefánika
8.00-9.00

Záverečné ustanovenia

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky,
pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách,
pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na
hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým
zdravotným stavom a súhlas s podmienkami
štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do
štartovnej listiny.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu
v prípade nepredvídaných okolností.
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v
protismere, budú diskvalifikovaní !!

Rozpis štartov a počet
okruhov

10.00:
10.10:
10.20:
10.30:
10.35:

Masters
Masters
Masters
Masters
Masters

C (4x okruh, 100km)
D +Ženy Masters A (3x okruh, 75km)
E + Ženy Masters B (2x okruh, 50km)
F + Ženy Masters C (1x okruh, 25km)
G (1x okruh, 25km)

14.00 Masters A (5x okruh, 125km)
14.15 Masters B (4x okruh, 100km)
14.20 Muži B + Hobby o amatérskeho majstra Slovenska
(5x okruh, 125km)
14.20 Ženy Elite + ženy hobby(4x okruh, 100km)
V prípade nízkeho počtu štartujúcich môžu byť niektoré
štarty zlúčené!
Vyhodnotenie

Doobedné kolá vyhodnotenie o 13.30
Poobedné kolá vyhodnotenie o 18.00
Vyhodnotenie bude v blízkosti štartu a cieľu na
nám.M.R.Štefánika
Každá kategória bude vyhodnotená samostatne. Muži B
budú vyhodnotený v rámci MRC, amatérsky cyklisti budú
vyhodnotení taktiež samostatne od Muži B.

Vyhodnotenie a ceny v zmysle org. smernice Masters
2020
COVID

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné
dodržiavať povinnosti v zmysle aktuálnych vládnych
nariadení platných ku dňu konania predmetných podujatí
!
Je potrebné sledovať www.cyklistika.szc , CPV ,
kalendár pretekov 2020, v ktorom budú
zverejnené
IBA rozpisy pretekov, ktoré sa budú môcť po vládnom
uvoľnení uskutočniť a budú povolené príslušnými
úradnými zložkami v regióne k termínu konania pretekov
!

V Brezne 31.7.2020
Miroslav Kováčik, riaditeľ preteku

Mapa a prevýšenie
Dĺžka 1 okruhu 25 km, prevýšenie 1 okruhu 250m

Ing.Dušan Krkoška, ŠTK SZC

