Cyklistický klub Velodróm Prešov
a
Slovenský zväz cyklistiky
usporiadajú:

Slovenský pohár v dráhovej cyklistike – vytrvalostné
disciplíny
pre kategórie muži Elite, ženy Elite, Juniori a Juniorky, Kadeti a Kadetky, Starší žiaci a žiačky a Masters

Všeobecné ustanovenia:
Dátum a miesto : 18.06.– 19.06.2022
Riaditeľ pretekov : Vít Šotík – tel. 0910 690 970
Tajomník pretekov :Jozef Delej – tel. 0915 225 555
Zdravotná služba : Rescue Slovakia
Hlavný rozhodca : Ondrej Biroš

Kancelária pretekov : Velodróm Prešov – Športová ul. 4 GPS: 48.986147, 21.230907

Technické ustanovenia:
Prihlášky :

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/drahova-cyklistika/kalendarprihlasovanie

Prihlasovanie prebieha do 16.6.2022. 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.

Prezentácia :
V kancelárii pretekov v piatok 17.06.2022 od 17:00 do 18:00
Alebo

Online spôsobom cez oficiálny WhatsApp kanál v Piatok 17.06.2022 od 8:00 do 17:00
Registrácie zaslané pred týmto termínom nebudú brané ako oficiálne!!!
Na zaregistrovanie pretekára je potrebne zaslanie fotky licencie a súťažných dní kedy
bude pretekár štartovať.
Na registráciu do online skupiny prosím zaslať správu vo forme:

Meno, Priezvisko, klub, telefóne číslo na tel. číslo 0905 265 279 najneskôr vo Štvrtok
16.06.2022 do 15:00
Online zaregistrovaný klub si môže vyzdvihnúť obálku so štartovnými číslami a
zaplatiť registráciu v piatok od 18:00 - 19:00 v kancelárií pretekov alebo po
individuálnej dohode so sekretárom pretekov / 0905 265 279 /

Štartovné:

žiaci, žiačky, kadetky a kadeti - 2€/deň
juniori, juniorky - 4 €/deň
muži, ženy - 10 €/deň
masters – podľa dokumentu finančné náležitosti – Cyklistika pre
všetkých – preteky Masters

Technický míting: Sobota 18.6. 9:30 v priestore Velodrómu
Štart pretekov: Sobota 18.6. 10:00
Dĺžka dráhy: 333,33m

Vstup do „IN-FIELDU“ velodrómu počas trvania Slovenského pohára:
IN – FIELD – je vnútorný priestor velodrómu určený len pre pretekárov, technický
personál klubu, usporiadateľov, zdravotníkov, rozhodcovský zbor a prípadných VIP
hostí. Všetci ostatní fanúšikovia, rodičia aj široká verejnosť sú samozrejme srdečne
vítaný a je pre nich určená celá tribúna velodrómu v Prešove.
Pre zvýšenie bezpečnosti počas konania podujatia budú pre sezónu 2021 pri
prezentácii tímom udeľované akreditačne preukazy ktoré budú jednotliví nositelia
povinní počas celého pôsobenia v tejto zóne nosiť na viditeľných miestach.
Výnimka platí pre registrovaných pretekárov v dresoch označených platným
štartovným číslom. Ak sa pretekár bude v INFIELDE pohybovať v civilnom oblečení
bez čísla je rovnako povinný nosiť akreditáciu na viditeľnom mieste.
Výnimka rovnako platí pre pracovníkov zdravotnej služby v oblečení zdravotníka
a člena rozhodcovského zboru v rozhodcovskej uniforme.
Každý klub má nárok na:
Dve akreditácie v prípade, že počet jeho zaregistrovaných pretekárov je nižší ako 5
Tri akreditácie v prípade, že počet jeho zaregistrovaných pretekárov je 5 a viac
Akreditácia bude pridelená vždy konkrétnej osobe na základe predloženia platnej
licencie pre sezónu 2022. Držiteľ licencie je povinný poznať pravidlá SZC a platný
súťažný poriadok a riadiť sa nimi. Akreditácie je nutné riešiť súčasne s registráciou
pretekárov.
Bez platnej licencie je možný vstup do INFIELDU len osobám akreditovaným ako VIP.
O pridelení alebo nepridelení VIP akreditácie rozhoduje výhradne riaditeľ pretekov.

Akreditácie vydáva sekretár pretekov pri prezentácii alebo počas technického mítingu
pre kluby prezentované online formou. Dodatočné prideľovanie akreditácií po
ukončení technického mítingu nebude možné.
Vstup do IN – FIELD-u je povolený výhradne cez prístupový tunel, ktorý je na to určený.
Porušenie tohto nariadenia bude potrestané upozornením, druhé porušenie odobratím
akreditácie resp. vylúčením u pretekára.
Pohyb akreditovaných osôb v rámci velodrómu je povolený striktne v miestach
určených pre tímy a v stredovej betónovej časti.
Počas priebehu ktorejkoľvek disciplíny je „STRIKTNE“ zakázané pohybovať sa po
betónovej ploche hraničiacej s pretekárskym oválom velodrómu. Tento zákaz neplatí
len pre rozhodcovský zbor a záchrannú službu v prípade nevyhnutnej potreby.
Pre sezónu 2022 bude pre trénerov vytvorená plocha na protiľahlej trávnatej ploche
velodrómu kde sa budú môcť pohybovať v prípade koučovania svojich zverencov.

Vypísané disciplíny:
Sobota
Individuálne stíhacie preteky Mladší Žiaci 1,5km
Individuálne stíhacie preteky Žiačky 1,5km
Individuálne stíhacie preteky Starší Žiaci 2km
Individuálne stíhacie preteky Kadetky 2km
Individuálne stíhacie preteky Kadeti 2km
Individuálne stíhacie preteky Juniorky 2km
Individuálne stíhacie preteky Juniori 3km
Individuálne stíhacie preteky Ženy 3km
Individuálne stíhacie preteky Muži 4km
Individuálne stíhacie preteky Masters
Stíhacie preteky družstiev Žiaci 3km
Stíhacie preteky družstiev Žiačky a Kadetky 3km
Stíhacie preteky družstiev Kadeti 3km
Stíhacie preteky družstiev Juniori 4km
Stíhacie preteky družstiev Juniorky 4km
Stíhacie preteky družstiev Ženy 4km
Stíhacie preteky družstiev Muži 4km
Nedeľa
Omnium Mladší Žiaci
Omnium Žiačky
Omnium Starší Žiaci
Omnium Kadetky
Omnium Kadeti
Omnium Juniorky
Omnium Juniori
Omnium Ženy
Omnium Muži
Omnium Masters

Spojenie ostatných kategórii sa uplatňuje podľa súťažného poriadku bodu 3.10.012 resp.
3.10.013.

Dekorovanie víťazov kategórie sa uskutočni v prípade, že v konkrétnej kategórii budú
prihlásení minimálne traja pretekári.
Body do rebríčkov SP budú pridelené vždy pre každú vypísanú kategóriu a disciplínu
samostatne.
Všetky disciplíny sa riadia aktuálnymi pravidlami SZC a súťažným poriadkom.

Vyhlásenie výsledkov:
Po ukončení disciplíny
Ceny : Prví traja pretekári v každej kategórii získajú diplom a medailu
Stravovanie v priestoroch velodrómu. (bufet teplá strava, nápoje)

Záverečné ustanovenia
-

-

preteká sa na základe platnej licencie podľa pravidiel SZC, súťažného poriadku
na rok 2022 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 celoplastových 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 prípade nízkej účasti pretekárov, bude program po dohode vedúcich tímov
a zboru rozhodcov upravený.
V prípade nepriaznivého počasia resp. časového sklzu bude program upravený.

V Bratislave 24.05.2022

Michal Rohoň
Koordinátor dráhovej cyklistiky

Predbežný časový harmonogram podujatia
Deň 1

Sobota

10:00
10:25
10:50
11:50
12:10
12:50
13:00
13:20
13:50
14:38
15:08
15:38
16:38
17:08
17:38
17:48
17:58

Stíhacie preteky jedntolivcov Mladší žiaci
Stíhacie preteky jednolivcov Žiačky
Stíhacie preteky jednotlivcov Starší Žiaci
Stíhacie preteky jednotlivcov Kadetky
Stíhacie preteky jednotlivcov Kadeti
Stíhacie preteky jednotlivcov Juniorky
Stíhacie preteky jednotlivcov Ženy
Stíhacie preteky jednotlivcov Juniori
Stíhacie preteky jednotlivcov Muži
Stíhacie preteky jednotlivcov Masters
Prestávka
Stíhacie preteky družstiev Žiaci
Stíhacie preteky družstiev Žiačky a Kadetky
Stíhacie preteky družstiev Kadeti
Stíhacie preteky družstiev Juniorky a Ženy
Stíhacie preteky družstiev Juniori
Stíhacie preteky družstiev Muži

Deň 2

Nedeľa

09:45
09:55
10:07
10:19
10:34
10:49
10:57
11:07
11:17
11:32
11:47
11:57
12:14
12:22
12:37
12:47
13:32
13:47
14:05
14:35
15:00
15:30

Omnium Maldší žiaci a Žiačky
Omnium Starší Žiaci
Omnium Kadetky a Juniorky
Omnium Kadeti
Omnium Juniori Muži a Masters
Omnium Maldší žiaci a žiačky
Omnium Starší Žiaci
Omnium Kadetky a Juniorky
Omnium Kadeti
Omnium Juniori Muži a Masters
Omnium Maldší žiaci a Žiačky
Omnium Starší Žiaci
Omnium Kadetky a Juniorky
Omnium Kadeti
Omnium Juniori Muži a Masters
Prestávka
Omnium Maldší žiaci a Žiačky
Omnium Starší Žiaci
Omnium Kadetky a Juniorky
Omnium Kadeti
Omnium Juniori Muži a Masters
Vyhlásenie výsledkov 2. dňa

1,5 km
1,5 km
2 km
2 km
2 km
2 km
3 km
3 km
4 km
2km, 3km

00:25
00:25
01:00
00:20
00:40
00:10
00:20
00:30
00:48
00:30
00:30
01:00
00:30
00:30
00:10
00:10
00:18

3 km
3 km
3 km
4 km
4 km
4 km

Scratch 2km (6 okruhov)
Scratch 3km (9 okruhov)
Scratch 5km (15 okruhov)
Scratch 5km (15 okruhov)
Scratch 7,5km (23 okruhov)
Tempo 2km (6 okruhov)
Tempo 3km (9 okruhov)
Tempo 5km (15 okruhov)
Tempo 5km (15 okruhov)
Tempo 7,5km (23 okruhov)
Vylučovacie preteky
Vylučovacie preteky
Vylučovacie preteky
Vylučovacie preteky
Vylučovacie preteky

Omnium I.
Omnium I.
Omnium I.
Omnium I.
Omnium I.
Omnium II.
Omnium II.
Omnium II.
Omnium II.
Omnium II.
Omnium III.
Omnium III.
Omnium III.
Omnium III.
Omnium III.

Bodovacie preteky 7,5km (24 okruhov)
Bodovacie preteky 10km (30 okruhov)
Bodovacie preteky 15km (48 okruhov)
Bodovacie preteky 15km (48 okruhov)
Bodovacie preteky 20km (60 okruhov)

Omnium IV.
Omnium IV.
Omnium IV.
Omnium IV.
Omnium IV.

00:10
00:12
00:12
00:15
00:15
00:08
00:10
00:10
00:15
00:15
00:10
00:17
00:08
00:15
00:10
00:45
00:15
00:18
00:30
00:25
00:30

