Cyklistický klub Velodróm Prešov a Slovenský zväz cyklistiky usporiadajú:
Slovenský pohár v dráhovej cyklistike muži, ženy, juniorky, juniori
kadetky, kadeti, žiačky, žiaci,
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto :
Riaditeľ pretekov :
Tajomník pretekov :
Zdravotná služba :
Rozhodcovský zbor :

19.06. – 21.06. 2020
Ľubomír Hrečko 0905 200 766
Karol Merta
0907 959 183
FALCK záchranná služba
Deleguje SZC

Technické ustanovenia
Prihlášky : https://www.cyklistikaszc.sk/sk/drahova-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 18.6.2020. do 15:00.
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári.
Kluby/jednotlivci platia štartovné za všetkých prihlásených cyklistov/cyklistky,
aj keď nebudú zaregistrovaní v kancelárii pretekov.
Kancelária pretekov : cyklistický štadión Prešov – Športová ulica 4
Prezentácia : 19.6.2020 od 13:00 – 13:30 hod.
Štartovné: žiaci a žiačky 1€/deň, kadeti, kadetky, juniori, juniorky 2€/deň
Muži, ženy 5€
Štart pretekov : 19.06.2020 14,30
20.06.2020 09:30
21.06.2020 09:30
Dĺžka dráhy 333,33m
Štartovné čísla platia celoročné, pridelené pre jednotlivé kategórie pre preteky na ceste na
sezónu 2020
19.06.2020 prebehne vyhodnotenie Slovenského pohára na dráhe za rok 2019 jednotlivcov
a družstiev po skončení súťažného dňa.
Program pretekov 19.06.2020 :
14:30 Stíhacie preteky jednotlivcov kvalifikácia

žiaci, žiačky
kadeti, kadetky, juniorky
juniori, ženy
muži
Prvý 4 pretekári podľa času finále o 3.-4. miesto a 1.-2. miesto

17:00 Stíhacie preteky jednotlivcov

žiaci, žiačky
kadeti, kadetky, juniorky
juniori, ženy
muži

2 km finále
2 km finále
3 km finále
4 km finále

Zloženie družstiev podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára na dráhe

2 km
2 km
3 km
4 km

Program pretekov 20.06.2020 :
09:30 Stíhacie preteky družstiev ml. žiaci a žiačky
Stíhacie preteky družstiev st. žiaci a kadetky
Stíhacie preteky družstiev kadeti a juniorky
Stíhacie preteky družstiev juniori
Alternatíva pri malej účasti juniorov a muži
Scratch

11:30

2 km rozjazdy
2 km rozjazdy
3 km rozjazdy
4 km rozjazdy

30 okruhov (10km)

Stíhacie preteky družstiev ml. žiaci a žiačky
Stíhacie preteky družstiev st. žiaci a kadetky
Stíhacie preteky družstiev kadeti a juniorky
Stíhacie preteky družstiev juniori, muži

2 km finále
2 km finále
3 km finále
4 km finále

Alternatíva pri malej účasti juniorov a muži
Vylučovacie preteky
Zloženie družstiev podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára na dráhe
12:30 Prestávka
13:30 Bodovacie preteky ml. žiaci, žiačky
14:00 Bodovacie preteky st. žiaci a kadetky
14:30 Bodovacie preteky kadeti
15:15 Bodovacie preteky juniori
16:00 Bodovacie preteky ženy, juniorky
16:45 Bodovacie preteky muži

10km ( 30 okruhov)
16 km ( 48 okruhov)
20 km ( 60 okruhov)
26 km ( 78 okruhov)
20km (60 okruhov)
30 km (90 okruhov)

17:30 Madison všetky kategórie
Program pretekov 21.06.2020 : OMNIUM
09:30 Scratch ml. žiaci, žiačky
Scratch st. žiaci, kadetky
Scratch kadeti,
Scratch juniori
Scratch ženy, juniorky
Scratch muži

3 km (10 okruhov)
3 km (10 okruhov)
5 km (15 okruhov)
7,5 km (23 okruhov)
7,5km (23 okruhov)
10km (30 okruhov)

10:30 Tempo ml. žiaci, žiačky
Tempo st. žiaci, kadetky
Tempo kadeti
Tempo juniori
Tempo ženy, juniorky
Tempo muži

3 km (10 okruhov)
3 km (10 okruhov)
5 km (15 okruhov)
7,5 km (23 okruhov)
7,5km (23 okruhov)
10km (30 okruhov)

11:30 Vylučovacie preteky ml. žiaci, žiačky
Vylučovacie preteky st. žiaci, kadetky
Vylučovacie preteky kadeti
Vylučovacie preteky juniori
Vylučovacie preteky ženy, juniorky
Vylučovacie preteky muži

12:30 Bodovacie preteky ml. žiaci, žiačky
Bodovacie preteky st. žiaci, kadetky
Bodovacie preteky kadeti, juniorky
Bodovacie preteky juniori
Bodovacie preteky ženy, juniorky
Bodovacie preteky muži

6 km (20 okruhov)
10 km (30 okruhov)
15 km (45 okruhov)
20 km (60 okruhov)
15km (45 okruhov)
30 km (90 okruhov)

14:00 – 15:00 Prestávka
15:00 Vyhlásenie výsledkov - Dekorovanie víťazov

Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.

Stravovanie v priestoroch velodrómu. (bufet teplá strava, nápoje)

V prípade nepriaznivého počasia resp. časového sklzu bude program upravený

Záverečné ustanovenia
● preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel SZC, súťažného poriadku na rok 2020
a tohto rozpisu..
 Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny 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
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
V Prešove : 30.05.2020
Ľubomír Hrečko
riaditeľ pretekov v.r.

