MERIDA ROAD CUP 2021
ZNIEVSKE DNI CYKLISTIKY 2021

Organizátor
Usporiadateľ
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Čestný riaditeľ pretekov
Tajomník pretekov
Hospodár pretekov
Rozhodcovia

Slovenský zväz cyklistiky
Obec Kláštor pod Znievom
21.8.2021 /sobota/ Kláštor pod Znievom
Mgr. Erika Cintulová, starostka obce
Juraj Farbiak
Pavel Siráň
Bc. Martina Balejová

Deleguje KR SZC
Masters A, B, C, D, E, F, G, Ženy Masters A, B, C

Kategórie

Neregistrovaní, polygrafi, hobby a novinári
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 20.8.2021. do 15:00.
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári

Neregistrovaní, polygrafi, hobby a novinári sa registrujú na mieste,
alebo tu:
Prihlášky

Dôležité upozornenie

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Ql7X6KEf8wGA8R6yH5sbInooVjAESmWSaevkxUkUe8E38g/viewform

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.
7:30 – 9:00 hod. Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50
Porada vedúcich tímov o 9:15
Kancelária pretekov

Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba
§ 6 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru (1)
Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým
osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športového charakteru
podľa § 2 ods. 3 písm. h).
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
b) hromadné podujatia tréningového procesu v územných obvodoch
okresov stupňa 1. a 2. stupňa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor
umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP
alebo osobám plne očkovaným,
g) maximálne 100 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj
osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,

Podmienky pre hromadné
športové podujatia
Štart/Cieľ
Ceny

Štartovné

e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného
podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú
na každý sektor samostatne,
Obec Kláštor pod Znievom
Prví traja v každej kategórii vecná cena
Masters A,B,C,D 10 Eur, Masters E,F,G, Ženy Masters A,B,C, 5 Eur
neregistrovaní, polygrafi, novinári 10 Eur.
Kategórie Masters: platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021
a celoročné štartové číslo

Podmienka účasti

Neregistrovaní, polygrafi, novinári: dobrý zdravotný stav
Kláštor pod Znievom – Moškovec – Abramová –Slovenské Pravno – Vyšehrad
– Nitrianske Pravno – Kľačno – Diel – Predvrícko – Kláštor pod Znievom,
dĺžka okruhu 50 km

Trať pretekov

10:00 MASTERS A, B, C 2 okruhy 100km
10:10 MASTERS D, E, F, G, MASTERS ŽENY A, B, C 1 okruh 50km
Program
Vyhodnotenie
Zdravotné
zabezpečenie/nemocnice
Šatne a sprchy

10:20 Neregistrovaní, polygrafi, hobby a novinári 1 okruh 50km
O 13.00 hod pre Obecným úradom
Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Martin
Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod
Znievom
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.
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.
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.

Schválil predseda ŠTK CC 16.8.2021

mapka okruhu

posledné 3km

