Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre kategórie
juniorky, ženy a VP pre juniori, muži
Preteky jednotlivcov 2021

O cenu mesta Tlmače
Organizátor
Usporiadateľ
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Hospodár pretekov

Slovenský Zväz Cyklistiky
Cyklistický klub Spartak Tlmače a mesto Tlmače
Sobota 7. 8. 2021. Nám. odborárov, 935 21 Tlmače
Ing. Tomáš Baláž, 0911 120 203, balaztomas76@gmail.com

Kancelária pretekov

Ing. Marian Vörösmarty, 0903 647 960, marfylv@gmail.com
Mudr. Lukáš Vozárik, 0907 434 449
Deleguje KR SZC
hl. rozhodca: Daniel Fejo: 0902 352 952, danielfejo@post.sk
Juniorky, Ženy, Muži Elite, U23 a Juniori
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 5.8.2021. do 15:00.
Prihlásiť sa musia aj členovia doprovodu s platnou licenciou.
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári.
Limit štartujúcich je 150, podľa dátumu prihlásenia.
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.
V prípade potreby, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu
štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero
častí.
Piatok 6.8..2021 18:00 h. Porada Organizačného výboru
7.30 h. - 09.00 h. Mestský úrad, Nám. Odborárov 10, 935 21 Tlmače
Pri registrácii zastupuje celý tím jedna osoba.

Podmienky pre
hromadné
športové podujatia

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov
hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže
negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19
nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu

Lekár pretekov
Rozhodcovia
Kategórie

Prihlášky

Dôležité upozornenie

na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok
testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a)

osoba, ktorá je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii
druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, alebo

b) osoba, ktorá je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou, alebo
c)

osoba, ktorá je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180
dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180
dňami, alebo

e) ide o osobu do 12 rokov veku

Štart/Cieľ

Ceny
Štartovné
Podmienka účasti
Porada vedúcich
družstiev
Trať pretekov

Program

Štart/Cieľ :Tlmače časť Lipník, ul. Školská / pred MsKS/
13:00 - slávnostný štart juniori/muži
13:10 - slávnostný štart juniorky/ženy
Ostré štarty budú na označenom 0 km za mestom cca 1,5 km.
Juniorky:
1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€
Ženy:
1. 70€; 2. 50€; 3. 30€; 4. 20€; 5. 10€
Juniori/ Muži: 1. 150€; 2. 100€; 3. 60€; 4. 40€; 5. 25€;
6. - 10. 15€; 11. - 15. 10€
Juniori:
1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€
Juniori/ Muži – prémie: RP 50€; P 50€
Juniori/Juniorky 5€; Muži/Ženy 7€
Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2021
Sobota 7.8.2021 o 9:15 h. MsÚ Tlmače, zasadacia miestnosť
Okruh 30 km: Tlmače/Lipník - Malé Kozmálovce - meteo stanica
- Mochovce – Nový Tekov – Malé Kozmálovce - Tlmače/Lipník
13:00 - slávnostný štart juniori/muži – 4 okruhy – 120 km
13:10 - slávnostný štart juniorky/ženy – 2 okruhy – 60 km
Rýchlostná prémia "RP" v Novom Tekove pred Obecným úradom
Prémia "P" v Tlmačoch - v mieste "Cieľ"
Tajná prémia "TP" - určí organizátor
Prémie RP a P budú len na spoločných pretekoch kategórií juniori, muži.
Tajná prémia bude len na spoločných pretekoch juniorky, ženy.

Vyhodnotenie

Predpis

Prémie RP a P budú bodované každý prejazd, prví traja pretekári 3, 2, 1
bod. Víťazmi sa stanú pretekári s najväčším súčtom bodov .
Tajné prémie budú v jednom okruhu , ktorý určí organizátor spolu s
miestom. Víťazkou je prvá pretekárka na prémií.
Limit 10 minút po každom kole.
Začiatok bufetu pred stúpaním na meteo stanicu, po prvom kole
Koniec bufetu na vrchu stúpania pri meteo stanici
Litter zone – za BUFETOM na označenom úseku
Po ukončení kategórie juniori/ muži do 15 minút na pódiu pred MsKS
Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.
V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v odôvodnených
prípadoch.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho
klubu.
Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a
vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
neočakávanej udalosti.
PARKOVANIE tímových áut bude možné, len na vyhradených
parkoviskách:
1.
Areál Základnej školy,
2.
Parkoviská pred amfiteátrom, cintorínom a SOŠ technická
4.
Ulica Topoľová
Je zakázané parkovať, rozkladať prístrešky a vytvárať stanovištia pre tímy:
1.
na trati pretekov
2.
na komunikáciách a trávnatých plochách pred rodinnými domami
a bytovkami
3.
pred vjazdmi do areálov firiem a garáži
V celom meste, ako aj na trati je potrebné udržiavať čistotu a poriadok.

Iné
Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené
fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na
webovom sídle SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu.
Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely.

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 vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý
klub.
Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú
všetci účastníci dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy
podľa nariadení Vlády SR.

Prevody
UPOZORNENIE

Juniorky 7,93 m/otáčku
Juniori štartujú vo VP bez obmedzenia prevodov
Sledujte vždy aktuálne propozície na webe SZC, pre prípad dodatočných
zmien!!!

Schválil predseda ŠTK CC 2.8.2021

Preteky na ceste SP - okruh 30km

Orientačná mapa – Tlmače-Lipník

