Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre mládež, ženy.
Preteky jednotlivcov

Organizátor
Usporiadateľ
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Sekretár pretekov
Rozhodcovia
Kategórie

Prihlášky

Dôležité upozornenie

Kancelária pretekov

Mechanické autá
Občerstvovanie
Štart/Cieľ

Ceny
Štartovné
Podmienka účasti
Trať pretekov

Slovenský Zväz Cyklistiky
Vrchy o.z.
11.6.2020. SLOVAKIA RING, 800 Orechová Potôň 930 02
Ján Žilovec, 0903 261061
Martin Riška, 0902 281915, road@cyklistikaszc.sk

Deleguje KR SZC
Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 9.6.2020. 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.
Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie. Počty
štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty,
podľa dátumu prihlásenia.
Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade.
Ako doprovod sa môžu zúčastniť iba licenciovaní členovia SZC/UCI.
Kluby pri prezentácii nahlásia mená a čísla licencií doprovodu.
V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo
časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie
podujatia na viacero častí.
7:30 hod. – 8:45 hod. VIP Slovakiaring
Porada vedúcich družstiev bude o 9:00 hod v priestoroch kancelárie
pretekov.
Na pretekoch budú jazdiť tri neutrálne mechanické autá. Dve za
pelotónom, jedno pred pelotónom.
Depo bude umiestnené v priestoroch cieľa.
9:30 SLOVAKIA RING, 800 Orechová Potôň 930 02
St.Žiaci/Žiačky: 1. 15€; 2. 10€; 3. 5€
Kadeti/Kadetky: 1. 20€; 2. 15€; 3. 10€
Juniorky: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€
Ženy: 1. 70€; 2. 50€; 3. 30€; 4. 20€; 5. 10€
Žiaci/Žiačky 1€; Kadeti/Kadetky/Juniori/Juniorky/Ženy 2€

Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2020
Okruh v dĺžke 6km; https://slovakiaring.sk/sk/okruh

9:30 Ml.Žiaci/Žiačky 4 okruhy 24km; RP 2. okruh 1. 10€
10:15 St.Žiaci/Kadetky 7 okruhov 42km; RP 2., 5. okruh 1. 10€
11:15 Kadeti/Juniorky/Ženy 10 okruhov 60km; RP 2., 5., 7. okruh 1. 10€
15 minút po dojazde každej kategórie na parkovisku Slovakiaring

Program
Vyhodnotenie
Sprchy
Zdravotné
zabezpečenie/nemocnice Slovakiaring

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.
V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady
vysielajúceho klubu.
Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny
polície a usporiadateľov.

Iné

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a
vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
neočakávanej udalosti.
Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené
fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na
webovom sídle SZC/klubu/Slovakiaringu, FB stránke
SZC/klubu/Slovakiaringu.
Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely.
Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom
horných dýchacích ciest.
Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.
Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý
klub.
Organizátor doporučuje prenajať si BOX v priestoroch Slovakiaringu pre
každý klub. Parkovanie áut je pred BOXom podľa čísla BOXu. Prenájom
BOXu je 15€, hradí sa pri prezentácii. Objednanie BOXu na email:
road@cyklistikaszc.sk, zašlem Vám následne číslo BOXu pre potreby

Hygienické
parkovania.
a bezpečnostné predpisy
Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú
všetci účastníci dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy
podľa
nariadení
Vlády
SR.
V celom areáli okruhu SLOVAKIA RING platia už skôr prijaté prísne
hygienické a preventívne opatrenia. Na viacerých kontaktných miestach sú
nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne
dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení
ochrannými prostriedkami. V záujme dodržiavania všetkých vyššie
opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu
prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných

prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné
miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi
účastníkmi a so zamestnancami areálu.

Prevody

Pri prezentácii je možnosť zakúpiť si stravné lístky na obed do reštaurácie
v areáli.
Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku
Kadeti/Kadetky 6,94 m/otáčku
Juniorky 7,93 m/otáčku

Schválil predseda ŠTK CC 5.6.2020.

