propozície pre

SLOVENSKÝ POHÁR
DUAL
SPEEDTRIAL
Organizátor:
Cyklo Team Veľké Zálužie, SLOVAKIA; Slovenský zväz cyklistiky
Riaditeľ súťaže:
Ing. Andrej Práznovský, 0911 705 236
Miesto konania:
Pumptrack Laskomer, Banská Bystrica, GPS: 48.748029, 19.116498
Dátum konania:
17. august 2018 (sobota)
Traťoví komisári: Radovan Zuščák, Peter Chrenák
Trať: Trať pozostáva z dvoch paralelných prekážkových dráh
Výsledkový servis: rozhodcovia SZC
Zdravotná služba: záchranár
Kategórie:

Super Easy (super ľahká)
Easy (ľahká)
Elite
Open (nováčikovia)

do 8 rokov
od 9 do 15 rokov
od 16 rokov
od 9 rokov

oranžová
biela
žltá
oranžová

Jazdec si môže vybrať kategóriu podľa veku alebo vyššiu.
Kategória Open je určená pre začínajúcich jazdcov, jazdcov nižšej výkonnosti alebo pre tých,
ktorí si chcú Speedtrial vyskúšať.
V prípade malého počtu jazdcov v jednotlivých kategóriách má usporiadateľ právo
zrušiť/zlúčiť danú kategóriu.
Harmonogram súťaže:
08:00
začiatok registrácie, koniec vždy 30 min pred štartom príslušnej kategórie
08:00 – 10:30 tréning na dráhe pre všetky kategórie
10:30
štart kvalifikácií Super Easy
11:30
štart kvalifikácií Easy
12:30
štart kvalifikácií Open a Elite
14:00
finálové jazdy všetkých kategórií
15:00
predpokladané ukončenie súťaže
16:30
predpokladané vyhlásenie výsledkov súťaže

Ďalší program počas dňa:
 Pumpcup 2019 5. kolo
12:00 – 16:00
 Dirtcup
počas celého dňa
 Skoky do airbagu - exhibícia
počas celého dňa
 Vystúpenia kapiel
17:00 – 21:00
 Destká fun zóna
počas celého dňa
 viac info o programe http://www.bikeracing.sk/pumpcup-2019/
Licencie:
Súťaže sa môžu zúčastniť slovenskí jazdci s licenciou UCI. Štartovať môže aj jazdec bez
licencie, avšak jazdec alebo zákonný zástupca musí podpísať na registrácií Čestné vyhlásenie,
že on alebo jeho dieťa štartuje na vlastné riziko. Účasť zahraničných jazdcov je možná s
licenciami UCI, aj bez licencie. Všetci zahraniční jazdci musia podpísať Čestné vyhlásenie. U
jazdcov do 18 r. ho podpisuje zákonný zástupca, 18 a viac-ročný jazdec podpisuje Čestné
vyhlásenie sám.
Štartovné:
Dual Speedtrial 8 € - platí sa na registrácií. Štartovné pri registrácii na mieste preteku bez
zaslania prihlášky vopred do stanoveného termínu je 20 € okrem kategórie OPEN.
*Jazdci, ktorí odštartujú cez pretek v dvoch kategóriách, platia štartovné len raz.
V cene štartovného je zahrnuté jedlo, nápoj a sladké občerstvenie.
Prihlášky:
Do 16.8.2019 cez link: https://sutazecyklosport.sk/. Najskôr musíte zaregistrovať Váš klub a
potom sa prihlásite. Ak nedodržíte dátum, systém Vám neskôr nedovolí prihlásiť sa, štartovať
budete môcť, ale budete platiť sankciu. Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko jazdca,
UCI ID kód /číslo na hl. strane licencie v pravo hore/, kategóriu, rok narodenia, štátnu
príslušnosť, klubovú príslušnosť. Prihlásení jazdci majú v cene štartovného zabezpečený pitný
režim + občerstvenie. Bude podávané priebežne. Klub prihlasuje aj nesie zodpovednosť za
ospravedlnenie absentujúceho prihláseného jazdca. V prípade neospravedlnenia klub platí
štartovné za všetkých prihlásených jazdcov.
Parkovanie:
Príjazd karavanom konzultovať s organizátorom vopred.
Pre osobné autá viď. mapa

Mapa príjazdu:

Ďalšie informácie:
- pridelené štartovné čísla platia pre všetkých jazdcov celý rok
- ak jazdec nemá pridelené štartovné čísle pre danú sezónu bude mu pridelené
- súťaž sa koná za každého počasia - prípadné zmeny propozícii budú vyvesené na
informačnej tabuli
- usporiadateľ nevypláca žiadne náhrady
- súťažiaci sa zúčastňujú preteku na vlastné riziko!
- usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody
- protesty podáva pretekár, alebo jeho zákonný zástupca písomne do rúk riaditeľa súťaže do
30 minút po dojazdení posledného jazdca v danej kategórií
- na jeden predmet sporu je vklad 20€
-zvláštne upozornenie: usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu v
prípade zlého počasia, nízkej účasti, atď.

- pre zahraničných jazdcov doporučujeme vybaviť si európsky zdravotný preukaz, alebo
poistenie liečebných nákladov pre SR na deň preteku
-bicykle musia zodpovedať športovým poriadkom trialu
- jedlo pre pretekárov a rozhodcov bude zabezpečené
Jazdec, alebo jeho zákonný zástupca štartom na predmetnom preteku dáva súhlas na
spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenským zväzom cyklistiky a
usporiadateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – GDRP. Ing.
Zvláštne upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny zvláštnych ustanovení z
naliehavých dôvodov pri plnom zachovaní platných pravidiel a ustanovení pre cyklotrial.

Ing. Andrej Práznovský
Riaditeľ preteku

