Cyklistický klub Rimavská Sobota, Slovenský zväz cyklistiky usporiadajú:

11.kolo Slovenského pohára MASTERS v cestnej cyklistike
preteky jednotlivcov s hromadným štartom
„PEKLO GEMERA“
v spolupráci s obcou Teplý Vrch

ako súčasť Veľkej ceny GEMERA 5.ročník
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto :
13.6.2021(nedeľa)
Predseda organizačného výboru : Janka JANŠOVÁ, starostka obce T. Vrch
Riaditeľ pretekov :
Mgr. Ondrej BAKŠA , stemexsk@gmail.com , 0918 621 154
Tajomník pretekov :
Mgr. Pavol Hedvigy
Technický riaditeľ :
Filip Balciar
Zdravotná služba :
zabezpečí usporiadateľ
Rozhodcovský zbor :
Deleguje SZC

Technické ustanovenia
Prihlášky : elektronicky na stránke : www.cyklistikaszc.sk do 10.6.2021 , 15:00 hod.
Začiatok podujatia : 11. 6 .2021 o 18:00 pracovným stretnutím Organizačného výboru
Kancelária pretekov : ZŠ Teplý Vrch v sobotu 12.6.2021 od 10:00 do 12:00 hod a v nedeľu
13.6.2021 od 8:00 do 9:00 hod .
Prezentácia : : ZŠ Teplý Vrch v sobotu 12.6.2021 od 10:00 do 11:00 hod a v nedeľu 13.6.2021 od
8:00 do 9 hod .

Program pretekov– preteky jednotlivcov s hromadným štartom 13.6.2021
Miesto štartu a cieľa : Pred ZŠ Teplý Vrch
Trasa pretekov: Teplý Vrch – Ostrany - Lukovištia - Horné Zahorany - Vyšná Pokoradz –
Nižná Pokoradz – Padarovce - Teplý Vrch. Dĺžka okruhu 30km , prevýšenie 440m/okruh
Štart pretekov: Pred vchodom do ZŠ Teplý Vrch
10:00 hod. Muži B , Juniori
10:00 hod. Muži Masters A,B
10:03 hod Kadeti
10:05 hod. Muži Masters C, Ženy Elite, Juniorky
10:10 hod. Muži Masters D,E , Ženy Masters A,B
10:14 hod. Kadetky

3 okruhy
3 okruhy
2 okruhy
2 okruhy
2 okruhy
1 okruh

91,5 km
91,5 km
61,0 km
61,0 km
61,0 km
30,5 km

10:15 hod. Muži masters F ,G, Ženy Masters C,
Cieľ pretekov : Totožný s miestom štartu

1 okruh

30,5 km

Preteká sa za plnej premávky.
Vyhodnotenie v priestoroch Základnej Školy Teplý Vrch po skončení pretekov cca od
14,30 hodiny
Štartovné: : Muži B a Hobby - 10 €. Masters A,B,C, - 10 €. Masters D,E,F,G - 5 €. Všetky
ženy – 5 €. Juniori 2 €
Platba štartovného: do 10.6.2021 prevodom na účet: SK2775000000004022645529 Pretekári MRC 2021
uviesť variabilný symbol: štartovne číslo ( pridelene na MRC2021 ) , v kolónke „správa pre prijímateľa“ meno a
priezvisko.
V pretekoch bude použitá elektronická časomiera, každý pretekár štartuje s vratným čipom.

Ceny :

V každej kategórii prví traja vecná cena , pohár, medaila

Klub s najväčším počtom získaných bodov v pretekoch jednotlivcov(13.6.2021) a v časovke
jednotlivcov (12.6.2021) získava PUTOVNÝ GEMERSKÝ POHÁR . Do vlastníctva ho získa klub ,
ktorý získa najväčší počet bodov tri roky po sebe bez prerušenia

Podmienka účasti: Muži masters A,B,C,D,E,F,G + Ženy masters A, B,C, Muži B, Ženy ELITE ,
licencia SZC + celoročné štartovné číslo MRC 2021, Kadeti/ky, Juniori/ky licencia SZC pre rok
2021 + celoročné číslo zo Slovenského pohára SZC, resp. poskytne usporiadateľ.

Záverečné ustanovenia
● preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC,
súťažného poriadku na rok 2021 a tohto rozpisu. Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky.
• Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, vodiči sprievodných vozidiel a diváci sa
zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny polície,
usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ neručí za škody pretekármi spôsobené alebo im
vzniknuté.
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov
na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami
štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
Občerstvenie : Ak sa neuvoľnia opatrenia voči COVID 19 , pri prezentácii obdrží
zástupca klubu balené bagety pre svojich pretekárov
Ubytovanie : rekreačné zariadenie Drienok : mobil : 0917/332 479 , p. Fabová
rekreačné zariadenie Ormet - e-mail : ormet@centrum.sk
mobil : 0905874243 p.Oštrom
info: www.ormet.sk

Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
Mimoriadne opatrenia:
Dôležité upozornenie: Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov ako aj členov
tímu (doprovodu), k prihlasovaniu je potrebné vlastniť licenciu. Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba, s
licenciou a negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako 12 hodín od začiatku podujatia
(podujatie začína 11.6.2021 o 18:00 hod). Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na
požadované počty, podľa dátumu prihlásenia. V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si
organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na
viacero častí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tento článok v nadväznosti na aktuálne
opatrenia NUVZ SR a vlády SR v čase konania podujatia.

V Rimavskej Sobote, 12.5.2021
Mgr. Ondrej BAKŠA
riaditeľ pretekov

Schválené :
Ing. Dušan Krkoška v.r.
ŠTK SZC

Generálny sponzor pohárových podujatí :

Partneri podujatia

OBEC TEPLÝ VRCH

Podujatie organizované s finančnou podporou
MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

Mediálni partneri :

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/pretekárka) ..........................................................................................,
trvalým bydliskom..................................................................................................tel. 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 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.
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 CK Rimavská Sobota, 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 10. a 11. kolo cyklistických pretekov Masters MERIDA ROAD CUP 2021 na Teplom Vrchu.
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:

