MERIDA ROAD CUP 2020
Cyklistika pre všetkých SZC
4. kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters
Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc
Usporiadateľ:

Slovenský zväz cyklistiky
Cyklistický klub Falange Bratislava a obec Zohor

Miesto a dátum konania:

Zohor, sobota 11. júla 2020 o 11,00 h.

Kancelária časovky:

Pretekári sa prihlasujú hromadne za celý klub cez internet na prihlasovacom portáli
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/kalendar-prop-vysl, alebo na
adrese matysek@chello.sk, alebo na mobilnom čísle 0948 003 513. Nahlásenie
zloženia dvojice a úhrada štartovného osobne v kancelárii pretekov v mieste štartu
a cieľa v Zohore v deň pretekov od 09:00 do 10,00 h.

Čestný riaditeľ pretekov:
Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca:
Zdravotné zabezpečenie:
Trasa časovky:

Technické ustanovenia:

Kategórie:
Štart kategórií:

Štartovné:
Vyhodnotenie a ceny:

Bc. Martin Zalesňák, starosta obce, starosta@obeczohor.sk, 02/65967720,
Ing. Michal Matyšek, matysek@chello.sk, 0948 003 513, 0903 036 522,
Deleguje komisia rozhodcov SZC. Hlavným rozhodcom je Zdenek Holba mobil
0904260 569, ostatní: pp. Hrabák, Hrabáková, Malinovský a Klučár.
Zdravotná služba MEDICASIST mobil 0915 501 617.
Štart a cieľ časovky je v obci Zohor. Trať vedie zo Zohora, cez Vysokú pri Morave
pred Záhorskú Ves. Obrátka je pred železničným priecestím a späť. Celkom 28 km.
Trať je mierne zvlnená rovina s malými prevýšeniami.
Na Majstrovstvách Slovenska štartujú iba pretekári s Licenciou SZC 2020 a s platným
štartovým číslom MERIDA 2020 v kategóriách: Masters ABCDEFG, ženy Masters
ABC. Dvojice na Majstrovstvá Slovenska musia byť zložené z pretekárov
rovnakej vekovej kategórie. V prípade iného zloženia budú súťažiť vo vloženom
preteku.
Vo vložených pretekoch budú štartovať dvojice Muži B, ženy Elite, Juniori, Kadeti
a Hobby.
Zakúpenie celoročného štartového čísla 20€ podľa pokynov na stránke SZC, resp.
priamo na pretekoch v kancelárii pretekov, platí na celú sezónu, po sezóne zostáva
pretekárovi/ke /. Juniori a kadeti majú svoje čísla. Pre kategóriu Hobby zabezpečí
usporiadateľ štartové čísla.
Majstrovstvá Slovenska majú Kategórie muži Masters ABCDEFG a ženy Masters
A,B,C. Vložený pretek OPEN (Muži B, Ženy Elite, Kadeti, Juniori, Hobby.)
Štartuje sa v minútových intervaloch, štart prvej dvojice je o 11,00 h. v poradí :
Prví štartujú pretekári o majstrovské tituly: muži Masters ABCDEFG, ženy Masters
ABC. Potom nasleduje vložený pretek OPEN (Muži B, Ženy Elite, kadeti, juniori
a Hobby.)
10€ muži B, Masters ABCD a Hobby , 5€ Masters EFG, ženy Elite a Masters,
2€ Juniori, 1€ Kadeti.
V kategórii Masters budú odmenené prvé tri dvojice v každej kategórii majstrovskými
medailami a diplomom. Vo vložených pretekoch OPEN budú odmenené prvé tri
dvojice vecnými cenami. Body do Slovenského pohára Masters sa udeľujú podľa
aktuálnej Smernice MRC 2020.

Mimoriadne opatrenia:

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné
povinnosti v kancelárii pretekov:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to
neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce
športovú činnosť.

Záverečné ustanovenia:

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohoto rozpisu. Preteky sa idú za plnej premávky
preto treba rešpektovať pravidlá cestnej premávky.
Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia
a pretekov na hlave.
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú dobrovoľne,
na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie, súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý
pretekár svojim podpisom do štartovej 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.
Pretekárom s uhradeným štartovným usporiadateľ poskytne občerstvenie.
Ing. Michal Matyšek, riaditeľ pretekov,
Ing. Dušan Krkoška, za ŠTK SZC.

Ubytovanie a stravovanie:
V Bratislave 24.01.2020

CK Falange Bratislava

