Cyklistika pre všetkých

MERIDA ROAD CUP 2021
CK Rimavská Sobota, Občianske združenie- Zbrojnica Halič,
Haličské občianske združenie, mesto Lučenec , OZ Náš domov
usporiadajú cyklistické preteky:
XII.ročník O cenu Novohradu ku Dňu ústavy
ako 16. kolo cyklistických pretekov Masters MRC 2021,
verejné cyklistické preteky pre neregistrovaných cyklistov
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto :
Manager pretekov:
Riaditeľ pretekov :
Čestný riaditeľ :
Zdravotná služba :
Hlavný rozhodca :

01.09.2021 (streda) Zbrojnica Halič
Mgr. Pavol Baculík, 0915 213 722
Mgr.Ondrej Bakša, 0918 621 154
Jozef Pročko
NsP Lučenec, stacionár v mieste štartu a cieľa.
rozhodcov na preteky deleguje komisia rozhodcov SZC,
výsledkový servis zabezpečí usporiadateľ
Technické ustanovenia

Prihlášky členovia SZC : elektronicky na stránke : www.cyklistikaszc.sk do 30.08.2021 do 15:00
hod.
Platba štartovného: do 27.8.2021 prevodom na účet: SK2775000000004022645529 Pretekári
MRC 2021 uviesť variabilný symbol: štartovne číslo ( pridelene na MRC2021 ) , v kolónke „správa pre
prijímateľa“ meno a priezvisko.
Verejné preteky - HOBBY: Prihlášky a platba štartovného v kancelárii pretekov v deň štartu.
Prihlásením na preteky pretekár súhlasí s podmienkami štartu na pretekoch.
Kancelária pretekov : Zbrojnica s.r.o. Halič
Prezentácia :
01.09.2021 v mieste štartu a cieľa- Zbrojnica s.r.o. Halič:
členovia SZC od 8:00 hod do 9:00 hod., HOBBY od 7:30 do 8:15 hod.
Trať pretekov : Zbrojnica Halič– výpadovka Lučenec – križovatka smer Tomášovcekrižovatka smer St. Halič – St. Halič - Tuhár – Polichno – križovatka Lupoč – Halič. Dĺžka
okruhu cca 27 km – okruh je prejazdný.
Profil trate: od St. Haliče 8 km mierne stúpanie do Tuhára, z Tuhára na Polichno 3,5 km kopec 3-7 %
stúpanie, Polichno – križovatka Lupoč
5 km zjazd v strede zjazdu prudké klesanie ( 800 m )
so zákrutami – upozorňujeme na bezpečnosť jazdy !!!!!!!!! .
Križovatky budú zabezpečené členmi policajného zboru a usporiadateľskou službou.
Povrch vozovky : výtlky opravené, úseky s novým kobercom.
Štartujú : Muži B, Juniori ,Ženy ELITE, Muži Masters A, B, C, D, E, F, G, Ženy Masters A,B,C
a Hobby.

Masters Muži + Masters Ženy, Muži B, Ženy ELITE licencia SZC 2021 +
celoročné štartové číslo MRC 2021, Juniori licencia SZC a štartové číslo, pridelené v
Slovenskom pohári SZC. Juniorom sú povolené neobmedzené prevody.
Neregistrovaní cyklisti – štartové číslo pridelí usporiadateľ, po pretekoch štartové číslo pretekár/ka
vráti usporiadateľovi pretekov.
V pretekoch bude použitá elektronická časomiera, každý pretekár štartuje s čipom.
Kategórie a čas štartu :
muži B ,J
10:00 hod. - 3 okruhy ( 81 km )
masters A
10:00 hod. - 3 okruhy ( 81 km )
masters B
10:00 hod. - 3 okruhy ( 81 km )
masters C + Ž Elite
10:05 hod. - 2 okruhy ( 54 km )
masters D + Ženy Masters A
10:05 hod. - 2 okruhy ( 54 km )
masters E + Ženy Masters B +C
10:10 hod . - 2 okruhy ( 54 km )
masters F,G
10:10 hod. - 1 okruh ( 27 km )
V prípade nižšieho počtu štartujúcich v kategóriách D+E+F + G ( pod 10 pretekárov ), budú
tieto skupiny pretekárov štartovať s kategóriou Masters C+Ž.
Verejné preteky – neregistrovaní cyklisti / Hobby / :
od 19 r. – 39 r.
10:20 hod - 2 okruhy 54 km, muži - výkonnostnejší
od 19 r. – 39 r.
10:20 hod - 1 okruh 27 km, muži +ženy
od 40 r. – 59 r.
10:20 hod. –1 okruh 27 km, muži +ženy
od 60 r. a viac
10:20 hod. – 1 okruh 27 km , muži + ženy
Štartovať môže každý, kto nevlastní žiadnu licenciu SZC , má chuť si vyskúšať svoje
sily a športovo si zasúťažiť s priateľmi.
Štartovné :
Muži B, Masters Muži A,B,C, D 10,-€
Masters Muži E, F, G, Ženy Masters A,B,C, Ženy ELITE , Juniori 5.- €,
verejné preteky 19-59 r. 10- €, 60 a viac – 5,-€
Podmienka účasti :

Ceny :

Vecné ceny ( poháre ) pre prvých troch v kategóriách masters / Muži, Ženy /, ženy ELITE.
JUNIORI a neregistrovaní cyklisti / Hobby / medaily pre prvých troch v kategóriách
Občerstvenie :
Zabezpečí organizátor - Zbrojnica Halič
Ubytovanie :
www.zbrojnica.sk
Záverečné ustanovenia
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov
na hlave. Pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky v plnom rozsahu.
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere budú diskvalifikovaní!!

UPOZORNENIE !
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať povinnosti v zmysle aktuálnych
vládnych nariadení platných ku dňu konania predmetných podujatí.
Je potrebné sledovať www.cyklistikaszc.sk,CPV kalendár pretekov 2021, v ktorom budú
zverejnené iba rozpisy pretekov, ktoré sa môžu uskutočniť a budú povolené príslušnými
úradnými zložkami v regióne v termíne konania pretekov.
Registráciu pretekárov klubu vykoná zástupca za všetkých prihlásených pretekárov klubu.
Pretekári sa pri prezentácii preukážu Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré spoločne za
klub (HOBBY pretekári individuálne) odovzdajú organizátorovi - príloha č.1 propozícií, ktorá
bude doplnená k propozíciám najneskôr do 26.8.2021.
V Haliči : 11.8.2021

Mgr. Ondrej Bakša
riaditeľ pretekov

Ing. Dušan Krkoška
ŠTK CPV

Mgr. Pavel Baculík
manager pretekov

Sponzori pretekov :

Tento projekt bude uskutočnený s finančným
prispením BBSK

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/pretekár,pretekárka................................................................................................................................,
trvalým bydliskom...........................................................…………………………….,
telefonický kontakt .............................., čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho
ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti
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 7 dní
alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie
COVID-19 nie starší ako 7 dní, pričom kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na
území Európskej únie prikladám ako prílohu k tomuto vyhláseniu.
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 CK Rimavskej Sobote, organizátorovi SZC , ako aj
jej zriaďovateľovi a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho
zabezpečenia ochrany zdravia a riadneho zabezpečenia prípravy, realizácie a prevádzky
hromadného športového podujatia podľa propozícií vydaných pre preteky jednotlivcov na deň
01.september v Haliči
Súhlas na spracovanie 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:

