MERIDA ROAD CUP 2021
SZC Cyklistika pre všetkých
4. kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters
v časovke jednotlivcov

MEMORIÁL ING. JANKY ŠIŠLÁKOVEJ
Usporiadateľ:

Cyklistický klub Falange Bratislava v spolupráci s obcou Zohor

Miesto a dátum konania:

Zohor, nedeľa 16.mája 2021 o 10,15 h.

Kancelária časovky:

Pretekári sa registrujú na preteky prostredníctvom prihlasovacieho portálu
vopred na stránke SZC. Kluby/jednotlivci platia štartovné za všetkých
prihlásených cyklistov spolu, aj keď nebudú zaregistrovaní v kancelárii pretekov.
Za vopred neregistrovaných cyklistov platia kluby/jednotlivci trojnásobok
štartovného danej kategórie /viď Finančné náležitosti SZC/. Úhrada
štartovného sa prijíma v kancelárii na štadióne v Zohore v deň pretekov od
08:30 do 9:15 hod.

Riaditeľ pretekov

Ing. Vladimír Polačko, vladopolacko@gmail.com, 0905 324 439,

Hlavný rozhodca:

Deleguje SZC podľa rozpisu komisie rozhodcov.

Zdravotné zabezpečenie:

Zdravotná služba MEDICASIST.

Trasa časovky jednotlivcov

Štart a cieľ je za kruhovým objazdom na konci obce Zohor smerom na Láb, Trasa
časovky vedie cez Láb až po križovatku na Jakubov a späť. Dĺžka trate je cca 18
km.

Technické ustanovenia:

V MERIDA ROAD CUP štartujú pretekári s platnou licenciou SZC na rok
2021 a s platným štartovným číslom MERIDA 2021.
Zakúpenie celoročného štartového čísla podľa pokynov na stránke SZC za
20Eur platí na celú sezónu a po sezóne zostáva pretekárovi/ke.
Okrem registrovaných pretekárov so štartovým číslom budú štartovať jednotlivci
z kategórií Kadeti, Juniori a Hobby.
Pre kategóriu HOBBY zabezpečí štartové čísla usporiadateľ.
Muži B, Masters ABCDEFG, Ženy Masters a Elite, Kadeti, Juniori a Hobby.

Kategórie:
Štart kategórií:

Štartovné:

Štartuje sa v minútových intervaloch, štart prvého pretekára je o 10,15 h.
Prví štartujú pretekári MERIDA ROAD CUPu v kategórii Muži B, Masters
ABCDEFG, Ženy Elite a Masters ABC. Potom nasleduje verejný pretek pre
Kadetov, Juniorov a Hobby.
Muži B, Masters ABCD a Hobby, je štartovné 10€ , v kategória EFG, Ženy
Masters ABC a Elite 5€, Juniori a Kadeti 2€.

Vyhodnotenie a ceny:
Mimoriadne opatrenia:

Záverečné ustanovenia:

V Bratislave 10.04.2021

Prvé tri a prví traja v kategóriách dostanú vecné ceny. Body do MERIDA ROAD
CUP sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC 2021.
Z dôvodu prijatých vládnych opatrení proti pandémii bude možné iba online
prihlasovanie. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na
požadované počty, podľa dátumu prihlásenia. Do kancelárie pretekov je možné
vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest a dodržania vzdialenosti 2
metre. Štartovné sa bude vyberať za jednotlivé kluby naraz na jednom doklade.
Ako sprievod sa môžu zúčastniť iba licencovaní členovia SZC. Kluby pri
prezentácii nahlásia mená a čísla licencií sprievodu. V prípade potreby limitovať
počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých
kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.
Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteky sa idú za plnej premávky
preto treba rešpektovať 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 podpisom do štartovnej listiny.
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
preteku.
Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk a
www.falange.sk.
Ing. Vladimír Polačko, riaditeľ pretekov,
Ing. Dušan Krkoška, za ŠTK SZC.

CK Falange

