CK Rimavská Sobota a obec Teplý Vrch usporiadajú
Majstrovstvá Slovenskej republiky v cestnej cyklistike
v disciplíne
ČASOVKA JEDNOTLIVCOV V KATEGÓRIÁCH MASTERS
Cyklistika pre všetkých, ako 15. kolo

MERIDA ROAD CUP 2020

PROPOZÍCIE
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto :
Manažér pretekov:
Riaditeľ pretekov :
Predseda organizačného výboru :
Zdravotná služba :
Hlavný rozhodca :

26.9.2020 , ZŠ Teplý Vrch
Mgr. Ondrej Bakša, stemexsk@gmail.com , 0918 621 154
Ing. Ivan Vigoda
Janka JANŠOVÁ, starostka obce T. Vrch
zabezpečí organizátor
deleguje komisia rozhodcov SZC

Technické ustanovenia
Prihlášky : elektronicky na stránke : www.cyklistikaszc.sk do 23.9.2020 do 15:00. Odporúčajú sa
kolektívne prihlášky.
Kancelária pretekov : ZŠ Teplý Vrch
Prezentácia : 26.9.2020 ZŠ Teplý Vrch od 10:00 hod do 12:00 hod.
Trať pretekov : štart a cieľ v obci Teplý Vrch, pri ZŠ. Trasa pretekov je cez obec Veľký Blh smer
obec Tomášovce (400m pred obcou Tomášovce otočka) a späť.
Dĺžka trate : 20 km.
Profil trate: rovinatý.
Štartovné : 5.- €, muži masters D,E,F,G, ženy A,B, ženy masters A,B,C,
10.-€, muži B, muži masters A,B,C.
Štartujú : držitelia platnej licencie SZC pre rok 2020 vo veteránskych kategóriách Masters muži
A,B,C,D,E,F,G, Masters ženy A,B,C, Muži B a Ženy Elite. Držitelia licencie Muži Elite štartujú
v kategórii Muži B.
Kategórie a čas štartu : štart prvého pretekára o 13:00 hod. Štartuje sa v intervale 1 minúta,
poslední traja v kategórii v intervale 2 minúty, v poradí Masters muži G,F,E,D,C,B,A, Muži B, Ženy
Elite, Masters ženy A, B, C. Posledný v kategórii štartuje aktuálny majster SR.
Vyhodnotenie: ZŠ Teplý Vrch, cca 30 min. po dojazde posledného pretekára MRC.
Ceny : víťaz v každej kategórii bude ocenený majstrovským dresom, prví traja v každej kategórii budú
ocenení medailou a diplomom SZC, prípadne vecnými cenami.
Klub s najväčším počtom získaných bodov v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom
(27.9.2020) a v časovke jednotlivcov (26.9.2020) získava PUTOVNÝ GEMERSKÝ POHÁR. Do
vlastníctva ho získa klub, ktorý získa najväčší počet bodov 3 roky po sebe bez prerušenia.
Občerstvenie : zabezpečí organizátor
Záverečné ustanovenia
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● jazdiť po trati je pretekárom zakázané v čase 15 min pred začiatkom preteku až do prejazdu
posledného pretekára cieľom!
● pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !
● 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 týchto propozícií v prípade nepredvídaných okolností .
Mimoriadne opatrenia:
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti :
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
- usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy v prípade schválených opatrení pri korona
víruse.
V Rimavskej Sobote : 17.9.2020

Ing. Ivan Vigoda
riaditeľ pretekov

Ing.D.Krkoška
ŠTK CPV

Mgr. Ondrej BAKŠA
manažér pretekov

Generálny sponzor pohárových podujatí :

Partneri podujatia :

OBEC TEPLÝ VRCH
Podujatie organizované s finančnou podporou MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

Mediálni partneri:

TRAŤ – ČASOVKA JEDNOTLIVCOV 20 km

