MERIDA ROAD CUP 2020
Obec Pernek, TJ Rapid Bratislava
a Bratislavský samosprávny kraj usporiada :

13. kolo cyklistických pretekov CPV Masters,
zaradený do Slovenského pohára v cestnej cyklistike
ako

memoriál Ladislava Gregora
preteky jednotlivcov
Všeobecné ustanovenia.
Dátum a miesto :
Riaditeľ pretekov :
Tajomník pretekov :
Zdravotná služba :
Hlavný rozhodca :

6. septembra 2020, Pernek
MUDr. Samuel Janec MPH, mob. 0905 353 620
Pavel Zeman, mob. 0903 648 053, zemanpp@seznam.cz
lekár pretekov a nemocnica s poliklinikou v Malackách
deleguje komisia rozhodcov SZC

Technické ustanovenia
Upozornenie : Z dôvodu automobilových pretekov bude dňa 6.9.2020 od 7,00 do 18,00
hod. Pezinská Baba od Pezinka neprejazdná (uzatvorená).
Prihlášky : prihlasovanie prebieha do 3.9.2020 elektronicky na www.cyklistikaszc.sk
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári mimo kategórie Hobby. Kategória Hobby
sa prihlasuje na adrese tajomníka pretekov, alebo v kancelárii pretekov 6.9.2020 do 9,30
hod.
Dôležité upozornenie : z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie,
mimo kategórie Hobby. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na
požadované počty, podľa dátumu prihlásenia. Štartovné sa bude vyberať za jednotlivé
kluby naraz v jednom doklade. V prípade potreby limitovať počty, si organizátor
vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie
podujatia na viacero častí.
Hygienické a bezpečnostné predpisy : do kancelárie pretekov je povolený vstup iba
s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest a dodržaná bezpečnostná
vzdialenosť 2 metre
Kancelária a vyhlásenie výsledkov pretekov : reštaurácia Pernecký Mlyn, Pernek
Prezentácia : 6.9.2020 , : reštaurácia Pernecký Mlyn, Pernek, od 7:45 hod do 9:00 hod !
Prezentáciou na preteky pretekár automaticky deklaruje dobrý zdravotný stav a súhlas
s podmienkami štartu.
Trať pretekov : Pernek – Malacky – Rohožník – Pernek – cieľ v stúpaní na Babu (2 km od
Perneku).
Miesto a hodina štartu: Pernek o 10:00 hod.
Cieľ pretekov: stúpanie na Pezinskú Babu !

Štartujú :
Pretekári s platnou licenciou SZC pre r. 2020 a zakúpeným štartovným číslom MRC 2020,
celoročným /20,- Eur/, platí na celú sezónu, po sezóne zostáva pretekárovi.
Hobby pretekári štartujú vo verejných pretekoch, s číslom prideleným usporiadateľom
pretekov.
Muži B a Juniori štartujú so svojimi štartovými číslami pridelenými SZC, do MRC
nebodujú,
Kategória a čas štartu:
muži B, Juniori a Hobby
masters A + masters B
masters C + Ženy Elite + Ženy masters A
masters D + E + F + G + Ženy masters B, C

o 10:00 hod - 110 km - 3 okruhy
o 10:10 hod - 110 km - 3 okruhy
o 10:20 hod - 75 km - 2 okruhy
o 10:30 hod - 40 km - 1 okruh

Výškové prevýšenie: 110 km - 620 m, 75 km – 505 m, 40 km – 424 m
Štartovné : Muži B a Hobby - 10 €. Masters A,B,C,D - 10 €. Masters E,F,G - 5 €. Všetky ženy
– 5 €. Juniori 2 €
Ceny : prví traja v každej kategórii podľa XV. Pravidlá cyklistika pre všetkých, na parkovisku na
Babe

Záverečné ustanovenia
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● 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.
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!!
V Bratislave: 20.8.2020

Schválené:

MUDr. Samuel Janec MPH, v.r.
riaditeľ pretekov

Ing. Dušan Krkoška, v.r.
predseda kom. ŠTK-CPV

Partneri SP Merida Road Cup 2020 :

Sponzori podujatia

