Úvodné informácie
Usporiadateľ a organizátor : CK X-Point o.z.
Kontakt : Ing. Karol Česnek / +421 903 445 253
Riaditeľ pretekov : Mgr. Šarlota Česneková
E-mail : xpointcxrace@gmail.com
Miesto konania : X-BIONIC® Sphere
Adresa : Dubová 33, 931 01 Šamorín-Čilistov
GPS : 48°00'57.0"N 17°18'03.6"E
Web : www.xpointcx.sk
Dátum konania : 18.11.2022
Komisár trate : Róbert Glajza
Rozhodca : pridelený SZC
Zdravotné zabezpečenie : AP Rescue Bratislava

Prihlasovanie, registrácia a ceny
Prihlasovanie : predpredaj.sk

Štartovné : 25 € (do 15.11.2022) , pri nenaplnení
kapacity možnosť prihlásenia na mieste - 30 €
Kapacita : 200 pretekárov
Kategórie :
Muži 18-39 rokov
Ženy 18-39 rokov
Muži masters >39 rokov
Ženy masters >39 rokov

Registrácia : 18.11.2022 od 11:00 do 12:00 pre všetky
kategórie v kancelárii pretekov
prosíme pripravte si doklad o prihlásení
Každý pretekár dostane štartovací balíček
Ceny : prví traja v každej kategórii dostanú vecné
ceny

Trasa pretekov
Štart : v areáli X-BIONIC® Sphere
Cieľ : v areáli X-BIONIC® Sphere
Mapa trate

Dĺžka trate : 80 km (4x 20km okruh)
Terén : 10% asfalt 90% tráva
*Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny trate z dôvodu povolení dotkuných inštitúcií

Harmonogram
10:30 - 11:30 - registrácia v kancelárii pretekov odovzdávanie čísel a štartovacích balíčkov
12:00 - ŠTART všetkých kategórií
15:30 - predpokladaný dojazd do cieľa
16:00 - predpokladané vyhlasovanie výsledkov a
odovzdávanie cien

Informácie pre jazdcov
Je možné štartovať na: cestnom / cyklokrosovom / gravel / MTB bicykli
Štartové čísla sa nevracajú (počas preteku musí byť číslo umiestnené
spredu na riaditkách)
Je prísne zakázané počas pretekov odhadzovať obaly od výživových
doplnkov a bidóny. Za porušenie nasleduje diskvalifikácia
Je zakázané skracovať si trať po telese dunajskej hrádze (asfalt) trať
vedie
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Ubytovanie a strava
OFICIÁLNY HOTEL PODUJATIA - X-BIONIC® HOTEL
Pre rezervácie a informácie cenách pre jednotlivé typy
obsadenosti použite nasledovný odkaz: (Uvedené ceny zahŕňajú
raňajky)
Bed&Breakfast offer (kliknite na odkaz)
Promo code: CYKLOBB
Halfboard offer (kliknite na odkaz)
Promo code: CYKLOHB
K pobytu je možné pridať aj plnú penziu formou bufetových
stolov priamo pri vytváraní rezervácie v nasledujúcich krokoch za
zvýhodnených podmienok, za 26€ osoba/noc
Dokúpenie plnej penzie na mieste je obmedzené dostupnosť nie
je možné z kapacitných dôvodov zaručiť. Cena plnej penzie je 36
€ osoba/noc.
V prípade záujmu máte možnosť dokúpiť si vstupy do prevádzok
x-bionic® aquatic sphere, GYM, x-bionic® wellness sphere so
špeciálnou 50% zľavou, priamo po príchode do hotela

Záverečné informácie

Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky a týchto
propozícií. Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastné
nebezpečenstvo,organizátor neručí a nezodpovedá za škody
vzniknuté účastníkom ani nimi spôsobené. Všetci účastníci
musia dodržovať ustanovenia zákonov a predpisov ocestnej
premávke a sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov a
rozhodcov. Organizátor si vyhradzuje právo nutných zmien
oproti rozpisu pretekov z dôvodov nepredvídaných (vis
maior)okolností.
Každý pretekár počas pretekov musí mať riadne pripnutú
prilbu na hlave a bicykel v dobrom technickom stave.
Používať slúchadlá počas pretekov je zakázané a pretekár
môže byť diskvalifikovaný
Súbežne s týmito pretekami prebiehajú Majstrovstvá
Slovenska Gravel pre licencovaných jazdcov - čas štartu aj
trať sú rovnaké
Zaplatené štartovné sa späť nevracia

Záverečné informácie

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade
porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári
štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho
klubu. Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi
spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo
zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti

Súbežne s týmito pretekami prebiehajú Majstrovstvá
Slovenska Gravel pre licencovaných jazdcov - čas štartu aj
trať sú rovnaké

