Propozície
Majstrovstvá Slovenskej republiky v dráhovej cyklistike
pre všetky kategórie na rok 2015
Usporiadateľ:
Dátum a miesto konania:
Riaditeľ pretekov:
Tajomník pretekov:
Hlavný rozhodca:

CK DUKLA Bratislava z poverenia SZC
30.-31.05.2015, Velodrom Brno, Křižkovského 22
Zdeněk Valenta – riaditeľ velodrómu Brno
mob.: 00420731617155
Juraj Zeman
mob.: 0903261636
Josef Kolegar

Prihlášky:

Do 27.05.2015 na adresu tajomníka pretekov alebo email:
zeman@cyklistikaszc.sk.
V prihláške je potrebné uviesť meno pretekárov, číslo licencie,
kód UCI, kategóriu a disciplíny, v ktorých budú štartovať.

Prezentácia:

V deň pretekov, 30.05.0215 od 9:00 hod., uzávierka o 9:30 hod.

Podmienka účasti:

Všetci účastníci, vrátane sprievodu sa musia pri prezentácii
preukázať platnou licenciou SZC na rok 2015.

Kategórie:







Muži Elite a U23,
Ženy Elite a juniorky,
Juniori,
Kadeti,
Kadetky, Staršie žiačky,
Starší žiaci.

Úhrada:

Pretekári a funkcionári sa zúčastňujú na pretekoch na náklad
vysielajúcej zložky.

Ceny:

Prví traja pretekári v každej disciplíne získajú medaile a diplomy.
Majstrovské dresy sa udeľujú iba v kat.: Juniori, muži a prípadne U23 ak
sú splnené technické podmienky.
Usporiadateľ nezabezpečuje.
Preteká sa podľa platných pravidiel cyklistiky, smerníc SZC a tohto
rozpisu.

Ubytovanie:
Predpis:
Rôzne:

Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené zúčastneným, ani druhým
osobám. Každý účastník pretekov musí byť poistení.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v prípade potreby.
Prílohou tohto rozpisu je program pretekov.
Mgr. Juraj Z e m a n
tajomník pretekov

Časový program pretekov
Disciplíny:
Šprint: SŽ, K+SŽ, K,J
500 m s p.š.: SŽ, K+SŽ, K
1000 m s p.š.: J
Stíhacie preteky jednotlivcov: SŽ, K+SŽ, K,J
Tím šprint: K,J
Bodovacie preteky: SŽ, K+SŽ, K,J, Ž+J,M+U23
Omnium: Ž+J,M+U23
Scratch: Ž+J,M+U23
Keirin: Ž+J,M+U23

30.5.2015 – sobota o 10:00 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

200 m l. š. – kvalifikácia šprintu: SŽ, K, J, postup podľa počtu štartujúcich,
Omnium I.: letný okruh (400 m) - ženy a juniorky, muži, U23
šprint rozjazdy, opravy, ¼ finále, semifinále, finále, šprint – všetky kategórie
500 m s p. š. - SŽ, K
Omnium II. : 500 m s p.š. - ženy a juniorky
1000 m s p. š. - J
Omnium II. : 1000 m s p.š. – muži a U23
Stíhacie preteky jednotlivcov – rozjazdy: SŽ - 2 km, K – 3 km, J – 3 km, postup
podľa dosiahnutých časov priamo do finále,
Omnium III.: Stíhacie preteky: 3 km s p.š – ženy; 2 km s p.š. - juniorky; 4 km – muži
a U23
Tím šprint družstiev – rozjazdy – ak sa zúčastnia viac ako 4 družstvá postup podľa
dosiahnutých časov priamo do finále,
Omnium IV.: Vylučovačka - ženy a juniorky, muži a U23
Tím šprint družstiev – finále
Omnium V.: Bodovacie preteky – ženy a juniorky, muži a U23

31.5.2013 – nedeľa 9:00 hod.
1. Bodovacie preteky - SŽ , K, J
2. Omniu VI.: Scratch – ženy a juniorky, muži a U23
3. Keirin – ženy a juniorky, muži a U23
Poznámka: Tento program môže byť zmenený po dohode všetkých zúčastnených
trénerov a vedúcich družstiev na porade.

Schválil: Mgr. Juraj Z E M A N
tajomník pretekov

Spracoval: Peter B A Č Í K
tréner DC

