STEFE časovka do vrchu

5.septembra 2021

8.kolo Majstrovstvá Východ Road Liga časovka do vrchu

EKOLÓGIA
•
•
•
•
•
•

Záleží nám aby po našom podujatí zostalo čo najmenej odpadu.

Doneste si prosím svoje taniere, príbory, poháre na 0,5l nápoj, termo poháre na kávu.
Minimalizujte prosím odpad.
Odpad triedime priamo v areáli, bude pripravená separačná stanica, kde vás naša Zelená
hliadka usmerní, poradí.
Oddeľujeme aj bio odpad, zbytky z jedla.
Uprednostnite svoje fľašky na vodu pred jednorázovými plastovými . Pitná voda tečie
z umývadiel.
K dispozícii a používať budeme kompostovateľné poháre, taniere.

....................................................................................................................................

BURZA
Rozpredaj cyklo oblečenia CYKLO SPIŠ. Dresy nové, málo používané,
používané v dobrom stave. Stánok bude samoobslužný. Obslúžite sa sami, zaplatíte sami
do pripravenej kasičky. Stále veríme dobro v ľudí. Získané financie sa použijú pre deti
v klube CYKLO SPIŠ. Informovať budeme na FB ako sa použili získané financie .
.....................................................................................................................................................

Všeobecné a technické ustanovenia
o
o
o
o

Usporiadateľ :
Termín :
Miesto :
Organizačný výbor :

o
o
o
o
o
o
o

Zdravotná služba :
Záchranná služba Slovensko
Rozhodcovský zbor :
deleguje VRL
Prihlásenie :
online, na mieste , Hostinec Lipa – Uloža
Kancelária pretekov :
Hostinec Lipa – Uloža (terasa)
Prezentácia :
5.9.2021, 9:00 – 11:00 hod
Porada sprievodných vozidiel:
11:00 hod v priestoroch prezentácie
Štartovné :
VRL pretekári zo zakúpeným čipom online vopred prihlásení 8€,
VRL pretekári online vopred prihlásení bez čipu 10€,
na mieste prihlásení 15 €,
VRL kadeti zo zakúpeným čipom online vopred prihlásení 3€,
VRL kadeti vopred prihlásení bez čipu 5€,
VRL kadeti na mieste prihlásení 15 €,
MTB pretekári na mieste 10 €.

o

Číslo účtu :

CYKLO SPIŠ o.z.
5.9.2021 (nedeľa)
Hostinec Lipa – Uloža
Mária Stanovičová

- riaditeľka pretekov 0902 120 401

CYKLO SPIŠ, IBAN: SK8011110000001218046006,
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Do poznámky : MENO PRIEZVISKO

o

V cene štartovného :

o

Trasa pretekov :
štart prvého pretekára 12:00 hod.– Na ceste prvej triedy č. 18
pred autobusovou zastávkou Spišský Hrhov, po 4km sa odbočí vpravo na cestu tretej triedy
č.3204 do obce Uloža. Za obcou Uloža cca 800 m na vrchole Krúžok bude cieľ pretekov.

o
o

Štart pretekov :
Cieľ pretekov :

občerstvenie jedlo + nápoj + tombola

prvý pretekár 12:00 autobusová zástavka Spišský Hrhov
Krúžok – vrchol

o Počas pretekov bude použitá elektronická časomiera.
o Každý pretekár štartuje s čipom, tieto čipy budú zbierané v zóne za cieľom . Tak isto
v tejto zóne budú zbierané štartové čísla pretekárov na horských bicykloch.
o
o

Vyhodnotenie :
Druh bicyklov :

Hostinec Lipa
cestné aj horské bicykle sú povolené

o

Kategórie : VRL (cestné bicykle)
Kadeti ročník 2006-2004
Muži ELITE VRL : ročník 2003-1992
A: ročník 1991-1982
B: ročník 1981-1972
C: ročník 1971-1962
D: ročník 1961- 1957
E: 1956 a starší
Ženy A: ročník 2006-198
B: ročník 1981 a viac
Hand Bike bez rozdielu veku
MTB bike (horské bicykle)
Kadeti ročník 2006-2004
Muži: ročník 2003-1992
A: ročník 1991-1982
B: ročník 1981-1972
C: ročník 1971 a starší
Ženy : bez rozdielu veku

o

Podmienka štartu: VRL – Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii 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.

o
o

Dĺžka trasy :
Prevýšenie :

9,12 km
494 m

o

Mapa

o

Bezpečnosť pretekárov :

o

Ceny :
po dojazde všetkých pretekárov vyhodnotení prví traja
súťažiaci podľa kategórii, vyhodnocujú sa zvlášť cestné bicykle a zvlášť horské bicykle, najrýchlejší
muž a najrýchlejšia žena získa pohár CYKLO SPIŠU, v kategórii VRL majstrovské medaily a dresy.

o

Tombola :
1.cena zapožičanie nový PEGEUOT 2008 s plnou nádržou na týždeň
2.cena zapožičanie nový PEGUEOT 2008 ELECTRIC s plnou nádržou na víkend
3.cena nosiče bicyklov THULLE 2x
a ďalšie ceny od partnerov.

o
o

Body do VRL sú započítavané len pre cestné bicykle.
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár
svojim podpisom v prihláške.
Hygienické a bezpečnostné predpisy : Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným
prostriedkom horných dýchacích ciest. Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre. Na porade
vodičov sprievodných vozidiel, sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý klub. Na viacerých
kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú
pravidelne dezinfikované. Náš organizačný team je vyškolení a vybavení ochrannými
prostriedkami. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu
kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu.
Záverečné ustanovenie:

o

o

zabezpečuje polícia SK , zdravotná služba, organizátor

o
o
o
o
o

Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej cestnej premávky. Počas celého preteku je každý
pretekár povinný mať na hlave cyklistickú prilbu. Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia
pretekári alebo ich doprovod. Každý pretekár svojim podpisom do prihlášky prehlasuje, že
preteká na vlastné nebezpečenstvo a prípadne vzniknuté škody si nebude nárokovať od
usporiadateľov. Pretekári do 18rokov budú mať písomný súhlas svojich zákonných zástupcov, že
súhlasia s účasťou na pretekoch (potvrdenie potrebné doniesť na registráciu).
Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní.
Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pustené na trať. Technická pomoc a
občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možné.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v týchto propozíciách.
Informácie :
www.cyklospis.sk , 0902 120 401
Mária Stanovičová

