MERIDA ROAD CUP 2021
SZC Cyklistika pre všetkých
14. kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters
Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc
Usporiadateľ:

Obecný úrad Jatov v spolupráci s Cyklistickým klubom Falange Bratislava

Miesto a dátum konania:

Jatov, sobota 14. augusta 2021 o 15,00 h.

Kancelária časovky:

Nahlásenie zloženia dvojice a úhrada štartovného za jednotlivé kluby bude
naraz pri prezentácii na jednom pokladničnom doklade v kancelárii v pivárni
WEST v Jatove v deň pretekov od 13:00 do 14:00 h.
Cyklistické kluby prihlasujú pretekárov s licenciou SZC hromadne cez
prihlasovací portál na www.cyklistikaszc.sk. Elektronická registrácia bude
ukončená vo štvrtok 12.8.2021 o 15:00 h.
Pretekári Hobby sa prihlasujú u tajomníka pretekov na paliholly@gmail.com

Riaditeľ pretekov:

Starostka obce Adriana Matúšeková, tel. 0903/575 873

Tajomník pretekov:

Ing. Pavel Hollý, tel.. 0905421152, paliholly@gmail.com

Hlavný rozhodca:

Deleguje SZC podľa rozpisu komisie rozhodcov.

Zdravotné zabezpečenie:

Zdravotná služba nemocnice v Nových Zámkoch.

Trasa časovky dvojíc:

Štart pred pivárňou WESTv Jatove cez Rastislavice do Komjatíc, kde bude
obrátka a späť. Je to rovinatá trať 19,5 km.

Technické ustanovenia:

Štartujú pretekári s licenciou SZC 2021 a štartovným číslom MRC 2021.
Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky, štartujú so štartovými číslami pridelenými
SZC.
Štartové čísla pre kategóriu Hobby zabezpečí usporiadateľ.

Kategórie:

Majstrovstvá Slovenska sú pre kategórie Muži Masters ABCDEFG, Ženy
Masters A,B,C.

Dvojica na Majstrovstvách Slovenska musí byť zložená
z pretekárov rovnakej vekovej kategórie!!!
Pohárovú súťaž idú Ženy Elite a Muži B.
Verejné preteky majú Kadeti, Kadetky, Juniori Juniorky a Hobby.
Štart kategórií:

Dvojice štartujú v minútových intervaloch, štart prvej dvojice je o 15:00 h.
Prví štartujú pretekári Slovenského pohára Masters: dvojice Muži Masters
G,F,E D, Ženy Masters A,B,C, Muži Masters C,B,A. Potom nasledujú dvojice
Muži B, Ženy Elite, Kadeti, Kadetky, Juniori, Juniorky a Hobby.)
Pretekári sa musia dostaviť do priestoru štartu 5 min. pred stanoveným časom
v štartovnej listine.

Štartovné:

Vyhodnotenie a ceny:

Osobitné ustanovenia:

Záverečné ustanovenia:

V Bratislave 20.6.2021

10€ masters ABCD a muži B
5€ masters EFG, ženy Masters a Elite, hobby,
2€ Juniori
1€ kadeti
Prvé tri dvojice v kategórii na M SR dostanú diplomy a majstrovské medaily.
V ostatných kategóriách len vecné ceny. Body do Slovenského pohára
Masters sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC 2021.
Podmienky organizovania pretekov budú operatívne upravené podľa
aktuálnych opatrení proti pandémii.
Aktuálne platí, že prihlasovanie je možné len elektronicky, pri registrácii je len
jeden zástupca klubu s prekrytím horných dýchacích ciest a dodržania
vzdialenosti 2 metre. V prípade obmedzení regulované na požadované počty
bude počet štartujúcich obmedzený podľa dátumu prihlásenia.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z pretekov osoby porušujúce tieto
opatrenia proti pandémii.
Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteká sa bez vylúčenia cestnej
premávky a preto treba dodržiavať aj pravidlá cestnej premávky.
Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia aj
pretekov na hlave.
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú
dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie a súhlas s podmienkami
štartu potvrdí každý pretekár svojim prihlásením na preteky.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných
okolností.
Po štarte prvého pretekára nie je dovolené trénovať alebo jazdiť po trati časovky.
Upozornenie: nepovolené jazdenie po trati časovky bude potrestané vylúčením
z pretekov.
Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk alebo
www.falange.sk.
Adriana Matúšeková, riaditeľ pretekov,
Ing. Dušan Krkoška, za ŠTK SZC.

Príloha č. 1.
Čestné vyhlásenie
o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov)
Dolupodpísaný/á pretekár/a................................................................................................................,
trvalým bydliskom................................................................................................................................,
telefonický kontakt ..............................................................,
čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného
zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých/mládež mi nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe,
že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom
kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19. Vyhlasujem *:
a ) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR/LAM testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72
hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na
ochorenie COVID-19 nie starší ako 24 hodín pred začiatkom pretekov:
Dátum vykonania testu: .............................
alebo b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: ...........................................
.................................................................................................................................................................
* Vyhovujúce zakrúžkovať ** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný
kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom
COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako
15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť
prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Som si
vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by
som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov. Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnému
usporiadateľovi R.C.T. Martin o.z., organizátorovi SZC, ako aj jeho zriaďovateľovi Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom ochrany zdravia a riadneho zabezpečenia
prípravy, realizácie a prevádzky hromadného športového podujatia podľa propozícií vydaných pre MS
v časovke dvojíc Masters MERIDA ROAD CUP 2021 v Jatove. Súhlas na spracúvanie osobných údajov
pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu. Spracúvanie
osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva
dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené
v článkoch 12 až 22.

V ............................................. dňa ......................................... Podpis

