
                                                                                                                                                             

 

 

 
                                                                  

 
Cyklistický klub Velodróm Prešov a o.z. VRL usporiadajú preteky v cestnej 
cyklistike v spolupráci s obcami Záborské, Žehňa, Šarišské Bohdanovce, 

Drienov a Petrovany 
 
 

                                               Všeobecné ustanovenia 
 
Dátum a miesto :          15.07. 2018 
Riaditeľ pretekov :       Ing. Juraj Kollár,  
Tajomník pretekov :     Miloš Kollár, 0903 625 662   
Zdravotná služba :       FALCK  záchranná služba 
Rozhodcovský zbor :   Deleguje VRL 
 
                                          

                                       Technické ustanovenia 
 
 Prihlášky : Na adresu  velodrompresov@gmail.com do 12.07.2018 alebo v mieste prezentácie. 
 
 Kancelária pretekov :   cyklistický štadión Prešov – Športová 4  
 Prezentácia :  od 08:30 – 09:30 hod.    
 Príspevok: 8,- € 
                          
Program pretekov 15.07.2018 : 
Miesto štartu: Logistické centrum LIDL – smer na diaľnica D1 Košice, odbočka vľavo 
smer Záborské (cca 200m) 
 
Podmienka štartu:  

- Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii sa stávajú držiteľmi Národnej licencie 

a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii 

nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC. 

Pretekári VRL s celoročným štart. Číslom. 

 
Trasa pretekov: Záborské, osada Dúbravy, Šarišské Bohdanovce, Drienov, Petrovany.  
Dĺžka okruhu  25km       
Štart pretekov: parkovisko logistické centrum LIDL Záborské 
10:30 hod VRL Elite, Muži A,B                                  3 okruhy      75km    
10:35 hod VRL Muži C,D, Kadeti, Ženy                    2 okruhy      55km                                                     
 
Cieľ pretekov : Na kopci za obcou Záborské 
 
 
Vyhodnotenie na parkovisku logistického LIDL Záborské po skončení pretekov 
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Vyhodnotenie na parkovisku logistického LIDL Záborské po skončení pretekov 
 

                                          Záverečné ustanovenia 

  
●  preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC,  súťažného poriadku na rok 
2018  a tohto rozpisu. Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky.  

• Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, vodiči sprievodných vozidiel  a diváci sa 
zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo, musia rešpektovať pokyny polície, 
usporiadateľa a rozhodcov. Usporiadateľ neručí za škody pretekármi spôsobené alebo im 
vzniknuté. 

• Pretekári jazdiaci za stredovou čiarou v protismere budú diskvalifikovaní !!! 
●  pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a  pretekov    
    na hlave 
●  pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami  
    štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. 
●  usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
       
 
 
 
      Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.  
 
V Prešove : 07. 06.2018                                                              
 
 

                                                                                      Ing. Juraj Kollár  v. r.                                                                 
                                                                                            riaditeľ  pretekov                                                                   
 
 
 
Partneri : 
 

                            
 

                                                                                                                                          
 
                                                                                                                   



 

 
      
                                                                     

 
 
           

     


